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INLEIDING (*)
1 - Onder Europees recht (bedoeld wordt het Europees gemeenschaps- of
communautair recht) verstaat men doorgaans het geheel van bepalingen,
beslissingen en rechtsgeleerde geschriften met betrekking tot de drie
zogenaamde Europese verdragen die tussen Belgie, Duitsland, Frankrijk,
ItaliE~. Luxemburg en Nederland werden gesloten met name het op 18 april
1951 te Parijs gesloten Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (hierna E.G.K.S. Verdrag genoemd), het op
25 maart 1957 te Rome gesloten Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap (hierna E.E.G. Verdrag of ook wel eens
Verdrag van Rome genoemd) en het op dezelfde datum en plaats gesloten
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
(hierna E.G.A. of Euratom Verdrag genoemd).
In dit overzicht worden alleen bepaalde hierna aangeduide delen van
het E.E.G.-Verdrag besproken. Anders dan de E.G.K.S. en E.G.A.
Verdragen die slechts op de vrij beperkte sectoren van kolen en staal
respectievelijk van de kernenergie toepasselijk zijn, bestrijkt het E.E.G.Verdrag immers de ganse economische bedrijvigheid die zich binnen de
gemeenschappelijke markt afspeelt. Dit verklaart meteen waarom 1 januari
1958, dit is het tijdstip waarop het E.E.G.-Verdrag in werking trad, als
aanvangsdatum voor dit overzicht werd genomen.

(") Voor het jaar 1964 eindigt het onderzoek op 31 juli. Niettemin werd in de noten,
in de mate van het mogelijke, rekening gehouden met belangrijke ontwikkelingen die
zich voordeden tot circa 30 november.

2 - Door de redactie van dit tijdschrift werd mij opgedragen het privaatrechtelijk deel van het Europees recht te behandelen (zie Verantwoording,
T.P.R., 1964, blz. 4).
De afbakening van wat in het Europees recht als privaatrechtelijk moet
worden beschouwd is vrijwel onmogelijk. Het klassieke onderscheid tussen
privaat en publiek recht haalt in dit verband weinig uit. Publiek recht,
zegt men doorgaans, omvat de regelen met betrekking tot de organisatie
van de Staat en diens betrekkingen met andere internationale rechtspersonen evenals de voorschriften betreffende deverhouding tussen de Staat,
als zodanig optredend, en de particulieren. Het privaat recht regelt daarentegen de verhoudingen tussen particulieren of/en de als een particulier
optredende publiekrechtelijke organen. In tegenstelling tot het publiek recht
is het meestal van suppletieve aard (Een meer originele zienswijze vindt
men bij Scholten, P., Algemeen deel van Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht, 1934, blz. 34 en volg.).
Zo gezien is het duidelijk dat de Verdragsregelen die de oprichting
en de werkwijze van de Europese instellingen betreffen alsmede de bepalingen die de verhoudingen tussen de Gemeenschap en de lid-Staten regelen
niet van privaatrechtelijke maar van grondwettelijke dus van publiekrechtelijke aard zijn. Het E.E.G.-Verdrag en de uitvoeringsvoorschriften
daarvan omvatten echter in de eerste plaats sociaal-economische voorschriften die het algemeen kader aangeven waarbinnen de economische
heori:jvigheid van de rechtssubjeeten binnen de Gemeenschap zich voortaan
zal ontwikkelen (aldus Mertens de Wilmars, }., De Europese Gemeenschappen
en het Administratief recht, Sociaal Economische Wetgeving, hierna S.E. W.
genoemd, 1962, blz. 662). Deze sociaal-economische voorschriften houden
meestal verplichtingen in voor de lid-Staten; eerder uitzonderlijk richten
zij rechtstreekse bevelen of verboden tot aan het bedrijfsleven binnen
de Gemeenschap deelnemende particulieren.
Het ligt voor de hand dat ook deze voorschriften niet zuiver privaatrechtelijk zijn in de klassieke hierboven aangegeven zin van het woord:
grotendeels regelen zij immers op dwingende wijze de verhoudingen tussen
gemeenschappelijke en nationale gezagsorganen en tussen deze gezagsorganen en particulieren. Nochtans kan hun invloed op de bedrijfseconomische gedraging der particulieren niet worden ontkend. Door het
Europese Hof van Justitie werd trouwens ten aanzien van bepaalde ofschoon tot de lid-Staten gerichte - Verdragsartikelen beslist dat particulieren eraan subjectieve rechten ontlenen die zij uit eigen hoofde voor
de rechtbanken kunnen geldig maken (zie verder, nr 205 en volg.). De
privaatrechtelijke betekenis van meerdere, hoewel niet rechtstreeks tot
de particulieren gerichte, Verdragsbepalingen staat sedertdien vast.

3 - Liever dan het onderscheid tussen ,privaatrechtelijke" en ,publiekrechtelijke" europese rechtsvoorschriften op een wetenschappelijke basis
door te voeren, hetgeen onmogelijk althans nutteloos voorkomt, namen we
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als criterium de opzet van dit tijdschrift voor privaatrecht en de vermoedelijke interessesfeer van zijn lezers.
Buiten beschouwing worden derhalve gelaten de voorschriften met
betrekking tot de oprichting, de werkwijze en de externe betrekkingen van
de Europese instellingen maar ook de voorschriften van het E.E.G.Verdrag die een duidelijk fiscale, monetaire of sociale inslag vertonen
alsmede diegene die een welbepaalde bedrijfssector zoals de landbouw of
het vervoer betreffen (om deze laatste reden blijven ook de E.G.K.S. en
E.G.A. Verdragen onbesproken: zie hoven nr r). Zullen daarentegen wel
besproken worden de voorschriften die normaal de aandacht trekken van
juristen wier interessesfeer het burgerlijk en economisch recht is.
Voortgaande op dit criterium werd dit overzicht in drie delen ingedeeld. Een eerste deel betreft het vestigingsrecht (nr 8 en volg.). In dat deel
worden de E.E.G. voorschriften met betrekking tot de vestiging en het
presteren van diensten binnen de gemeenschap door fysische en rechtspersonen nader onderzocht. Het tweede deel behandelt het Europees
kartelrecht dit zijn de E.E.G. voorschriften in verband met de toelaatbaarheid van de mededinging beperkende afspraken en van marktbeheersende ondernemingen (nr 48 en volg.). Het derde deel is gewijd aan de
rechtsbescherming in de mate waarin particulieren daarbij rechtstreeks
betrokken zijn (nr 157 en volg.). Onder rechtsbescherming wordt verstaan
de wijze waarop het Europees recht door het Europese Hof van Justitie
zowel als door de nationale rechtbanken wordt gehandhaafd.
Het spreekt vanzelf dat deze indeling voorlopig is. Indien in de loop
van volgende jaren moest blijken dat andere delen van het Europees recht
van belang worden voor juristen met privaatrechtelijke belangstelling,
dan is het duidelijk dat het voorgaande drieluik zal worden aangevuld.
4 - Bij de bespreking van de hierboven aan de dagorde gestelde onderwerpen werden twee beginselen in acht genomen.
Enerzijds werd ernaar gestreefd dit overzicht ook begrijpelijk te
maken voor diegenen voor wie het de eerste kennismaking met het
Europees recht uitmaakt. Dit betekent dat ingevolge onvoldoende verspreiding van gemakkelijk toegankelijk (r) en tevens jour zijnde standaard-

a

(1) Aigemene handboeken over het E.E.G.-Verdrag zijn : WoHLFARTH, EvERLING,
GLAESNER und SPRUNG, Die Europiiische Wirtschaftsgemeinschaft, 1960, 954 biz.; -VoN DER
GROEBEN und BoECKH, Kommentar zum EWG- Vertrag, 1960, 2 deien; - CAMPBELL and
THOMPSON, Common Market Law- Texts and Commentaries, 1962, 487 biz. met First
Supplement, 1963, 196 biz.; - CATALANO, Manuel de droit des Communautes Europeennes,
1962, 455 biz. Een eerste Nederlandstaiige aigemene commentaar is aangekondigd voor
het begin van 1965 van de hand van de met het Europees recht uitermate vertrouwde
Nederlandse hoogieraar Samkaiden. Er is ook reeds een zeer degelijke inieiding tot bepaaide
takken van het Europees recht (de verhouding gemeenschapsrecht - nationaai recht, de
harmonisatie van wetgevingen, het vestigingsrecht, het kartelrecht, de rechtsbescherming
en de procedure voor het Hof van Justitie) namelijk : BRINKHORST, L. J., De Jurist en de
E.E.G., Elementen van een Europese rechtsorde, s.d. (1963), 72 biz. Voorts raadpiege men
de door de faculteit van de Rechtsgeieerdheid te Leuven uitgegeven bundei Jundische
Aspecten van de Europese Integratie, 1964, 268 biz.
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werken over Europees recht, oak de grondbeginselen met betrekking
tot de in dit overzicht behandelde onderwerpen dienden besproken te
worden. Dit kwam niet overbodig voor. Wanneer men immers de
Belgische rechterlijke beslissingen die tot dusverre in verband met het
Europees recht werden uitgesproken en openbaar gemaakt, qua aantal en
inhoud vergelijkt met beslissingen van Duitse, Nederlandse en zelfs Franse
rechterlijke instanties, dan komt men tot de droevige vaststelling dat het
Europees recht in Belgie nag vrijwel onbekend is. Het gering aantal uitspraken wijst erop dat de raadslieden van gedingpartijen te weinig beroep
doen op europeesrechtelijke bepalingen. De inhoud van de uitgesproken
beslissingen getuigt meestal van een zeer oppervlakkige kennis van het
europees recht; sommige beslissingen zijn zelfs voorbeelden van onwetendheid. Tot dusver legde geen enkele Belgische rechtbank een prejudiciele vraag voor aan het Europese Hof van Justitie. Aan dit gebrek
aan belangstelling moet verholpen worden.
Anderzijds leek het evenzeer noodzakelijk niet bij de oppervlakte te
blijven. Er werd dus naar gestreefd een betrekkelijk grondig overzicht te
geven van de voornaamste problemen die zich thans in verband met de
besproken onderwerpen stellen. Het was daarbij niet altijd mogelijk, bij
gebreke aan voldoende gezaghebbende beslissingen, vaststaande regelen
voorop te stellen. In afwezigheid van dergelijke regelen werd gepoogd
de reeds voorhanden zijnde gegevens zo objectief mogelijk en zonder al te
veel persoonlijke waardering, .weer te geven.
Het in de praktijk omzetten van de twee genoemde beginselen is mede
verantwoordelijk voor de lengte van dit overzicht.
5 - In tegenstelling tot de andere overzichten van rechtspraak die in dit
tijdschrift verschijnen, is dit overzicht niet beperkt tot de rechtspraak
maar bestrijkt het oak, steeds ten aanzien van de behandelde onderwerpen,
de toepasselijke wetgeving en in zekere mate de rechtsleer. De reden hiervan
ligt weer in de bedoeling aan dit eerste overzicht, dat teruggaat tot het
tijdstip waarop het Europees recht in de echte zin van het woord ontstond,
het karakter te geven van een leidraad die op zichzelf (zonder voortdurende
verwijzing naar onvoldoend toegankelijke standaardwerken) als eerste
kennismaking met het Europees recht kan worden geraadpleegd. Bovendien
is het Europees recht een zeer jonge rechtstak waarvan wetteksten nag
steeds de voornaamste bran vormen. Dit is althans zo voor het vestigingsrecht, reeds minder voor het kartelrecht en reeds veel minder vocir de
rechtsbescherming.
Onder wetgeving worden uiteraard zowel de relevante artikelen van het
E.E.G.-Verdrag als de uitvoeringsvoorschriften verstaan (z). Hierna
(r) De Nederlandse tekst van het E.E.G.-Verdrag evenals het Publikatieblad van de
Europese Gemeenschappen (hierna Publ. Eur. Gem.) waarin aile algemeen geldende regelingen
worden bekendgemaakt zijn in Belgie verkrijgbaar bij het Belgisch Staatsblad, Leuvense
weg 40-42, Brussel. Een verzameling van wetteksten (de drie Verdragen en aangehechte
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wordt, nog steeds bij wijze van inleiding, een beknopt overzicht gegeven
van de met wetgevende of reglementerende bevoegdheid beklede gemeenschapsorganen zowel als van de middelen waarover die organen beschikken
om hun wil door te zetten. Een belangrijke problematiek in dit verband
waarvan het bestaan van de Europese rechtsorde grotendeels afhangt is de
vraag naar de prioriteit van het gemeenschapsrecht op het nationaal recht.
Deze vraag wordt besproken in het deel over de rechtsbescherming (zie
verder, nr 208 en volg.).
Rechtspraak duidt in dit verband zowel op rechterlijke als op administratieve rechtspraak (1). Op het stuk van het kartelrecht bv., spelen
Europese en nationale administratieve autoriteiten een zeer belangrijke rol.
Hun uitspraken zijn voor de vormingvan het Europese kartelrecht tenminste
even belangrijk als deze van de gerechtelijke instanties. Zowel beslissingen
van Europese als van alle nationale (gerechtelijke of administratieve)
instanties worden in dit onderzoek betrokken. Een beslissing van een
Duitse rechtbank over een regel van Europees recht heeft voor een Belgisch
jurist evenveel waarde als een beslissing van een Belgische rechtbank.
Bij de bespreking van de nationale rechtspraak wordt volledigheid nagestreefd maar niet gewaarborgd. De beslissingen der nationale instanties
moeten immers worden opgezocht in nationale tijdschriften die niet steeds
beschikbaar zijn.
Er werd niet eens getracht een volledig overzicht van de rechtsleer
te geven in verband met de behandelde onderwerpen (2). In elk van de vier
talen van de Gemeenschap en bovendien in het Engels bestaat er een
omvangrijke nauwelijks overzichtelijke rechtsliteratuur. Ingevolge de
snelle groei van het Europees recht zijn de meeste bijdragen enkele maanden
na hun verschijnen reeds verouderd. Voor het opstellen van dit overzicht
lijsten protocollen, overeenkomsten en verklaringen en de tekst van de voornaamste verordeningen) alsmede een verzameling van bepaalde rechterlijke beslissingen in verband met
het Europees recht en een literatuuropgave vindt men in Regelingen Euromarkt, Handboek
betre.ffende de E.E.G., onder redactie van Herman H. Maas, G. van Heeke en P.H.J.M.
Houben. Kronieken van Europese wetgeving vindt men regelmatig in de lopende jaargangen
van Sociaal-Economische Wetgeving (S.E.W.), het Rechtskundig Weekblad (van de hand
van L. P. Suetens) en de Common Market Law Review.
(1) Een lijst van nationale beslissingen in verband met de drie Europese Verdragen
vindt men in Publications juridiques concernant !'integration europeenne, oktober 1962 met
supplementen, in het tweede dee! onder het trefwoord Jurisprudence se n!ferant aux trois
traitf!s. Besprekingen van recente nationale beslissingen over Europees recht vindt men ook
regelmatig in het in de vorige noot geciteerde tijdschrift S.E. W., waarvan de lezing voor
eenieder die inzake Europees recht wil bijblijven, ten zeerste wordt aanbevolen.
De tekst van de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
vindt men (met een gevoelige vertraging) in de officiele uitgave ]urisprudentie van het
Hof van ]ustitie. Ook de conclusies van de advocaten-generaal vindt men daarin terug.
De belangrijkste arresten worden echter voordien in tal van nationale tijdschriften gepubliceerd.
(2) Een nagenoeg uitputtende lijst van rechtsgeleerde opstellen over het ganse Europees recht vindt men in de in de vorige noot geciteerde uitgave Publications juridiques
concernant !'integration europeenne. Voorts verschijnen in Sociaal Economische Wetgeving
en de Common Market Law Review regelmatig overzichten van literatuur over Europees
recht. In deze overzichten worden de tijdens de laatste maanden gepubliceerde bijdragen
zorgvuldig samengevat.

593

moest derhalve, wat de rechtsleer betreft, selectief tewerk worden gegaan.
Indien mogelijk werd voorkeur gegeven aan Nederlandstalige literatuur.
Vermits een der zwaartepunten van de beoefening van het Europees recht
thans in Nederland ligt, leverde dit geen noemenswaardig gevaar van
arbitraire beperking op.
6 - Bij de aanvang van dit overzicht is een korte schets van de bevoegdheidsverdeling tussen de onderscheiden E.E.G. organen aangewezen (Zie oak
De Meyer, J., De instellingen van de Europese gemeenschappen, in ]uridische Aspecten van de Europese Integratie, Leuven, 1964, blz. 15 en
volg.).
Artikel 4 van het Verdrag van Rome voorziet vier gemeenschapsorganen te weten de Raad, de Commissie, de Vergadering en het Hof van
Justitie. Het centrale orgaan dat binnen de Gemeenschap de bijzonderste
wetgevende en bestuurlijke bevoegdheden bezit, is de Raad. Overeenkomstig artikel 145 van het Verdrag draagt de Raad (die uit door de regeringen van de lid-Staten afgevaardigde nationale ministers bestaat) de zorg
voor de coordinatie van het algemeen economisch beleid van de lid-staten.
Hij heeft algemene beslissingsbevoegdheid.
Een tweede orgaan, waarvan in werkelijkheid het meeste initiatief
uitgaat, is de Commissie. De Commissie is samengesteld uit negen leden
die op grand van hun algerne_ne_l:Jelnvaa~J!h(!id (telkens voor een periode
van vier jaar) worden gekozen. De Commis~ieled~n- moeteil. huiJ. tunctie
geheel onafhankelijk van de nationale regeringen uitoefenen. De Commissie
bezit in de eerste plaats een beperkte zelfstandige wetgevende bevoegdheid
nl. in die gevallen waarin het Verdrag toelaat bepaalde Verdragsartikelen
zelfstandig uit te voeren (zie bv. artikel 8o, tweede lid, E.E.G. Verdrag).
Daarnaast kan haar door de Raad de uitvoering van Raadsbesluiten worden
toevertrouwd (art. 155, laatste lid van het Verdrag). Haar voornaamste taak
op wetgevend vlak bestaat evenwel in het doen van een voorstel aan de
Raad in de vele gevallen waarin het Verdrag, opdat een Raadsbesluit tot
stand zou kunnen komen, een voorstel vanwege de Commissie vereist.
In die gevallen kan de Raad slechts met eenparigheid van stemmen van
het voorstel van de Commissie afwijken (art. 149, eerste lid, E.E.G.
Verdrag). Tenslotte kan de Commissie aldan niet op verzoek van de Raad
adviezen geven nopens de voorbereiding van besluiten.
De Vergadering, hierna het Europees Parlement genoemd, is het derde
gemeenschapsorgaan. Tot dusver heeft het geen zelfstandige wetgevende
bevoegdheid. Het is samengesteld uit afgevaardigden van de zes nationale
parlementen. Het bezit beraadslagings- en toezichtsbevoegdheden (art. 137
E.E.G. Verdrag) en moet in de meeste gevallen waarin een voorgenomen
Raadsbesluit op de nationale wetgeving dreigt in te werken, v66r de
uitvaardiging van het betrokken besluit worden geraadpleegd. De Commissie is bovendien voor het door haar gevoerde beleid verantwoordelijk
tegenover de Vergadering die haar door het aannemen van een motie van
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afkeuring met de in artikel 144 E.E.G.-Verdrag genoemde quora tot aftreden kan dwingen.
Een vierde orgaan is het Hof van ]ustitie dat uit zeven rechters bestaat
en door twee advocaten-generaal wordt bijgestaan. Het verzekert de
eerbiediging van het recht bij de uitlegging en toepassing van het Verdrag
(artikel 164 E.E.G. Verdrag). Het heeft verplichte rechtsmacht over de
rechtsonderhorigen.
Tenslotte weze nog het Economisch Sociaal Comite vermeld dat bestaat
uit vertegenwoordigers van aile sectoren van het economisch en sociale
Ieven en dat door de Raad of de Commissie moet geraadpleegd worden in
bepaalde door het Verdrag aangegeven gevallen en door die organen mag
geraadpleegd worden in aile andere gevailen waarin die organen dit wenseIijk achten (artikel 198 E.E.G. Verdrag).
7 - Het zijn dus de Raad en de Commissie die de wetgevende en bestuurlijke bevoegdheid binnen de Gemeenschap uitoefenen. Met het oog daarop
kunnen zij verordeningen en richtlijnen vaststellen, beschikkingen geven
en aanbevelingen of adviezen uitbrengen (artikel 189 E.E.G. Verdrag).
Een verordening (nlglement) is de besluitvorm die op nationaal vlak
met wetten in materiele zin kan vergeleken worden (Brinkhorst, L. J.,
De Jurist en de E.E.G., blz. 14, waar ook de verschilpunten worden aangegeven). Zij heeft een algemene strekking, is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lid-Staat (art. 189, tweede lid).
Zij wordt bekendgemaakt in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen (hierna Publ. Eur. Gem.) en treedt in werking op de in de verordening bepaalde datum, of bij gebreke daarvan op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking (art. 191, eerste lid, E.E.G. Verdrag).
Een richtlijn (directive) is verbindend ten aanzien van het te bereiken
resultaat voor elke lid-Staat waarvoor zij bestemd is, doch aan de nationale
instanties wordt de bevoegdheid gelaten vorm en middelen te kiezen
(art. 189, derde lid). Zij is dus niet rechtstreeks toepasselijk. Teneinde haar
rechtstreeks toepasselijk te maken is de tussenkomst van de nationale
wetgevende of bestuurlijke instanties vereist.
Zoals de verordening en in tegenstelling tot de richtlijn is ook een
beschikking (decision) verbindend in al haar onderdelen. Nochtans is zij
zulks alleen voor diegenen tot wie zij uitdrukkelijk is gericht (art. 189,
vierde lid). Anders dan een verordening is zij dus van individuele aard :
zij is gericht tot een of meer lid-Staten of tot een of meer fysische of
rechtspersonen.
Tenslotte zijn er aanbevelingen ( recommandations) of adviezen (avis).
Zij zijn in generlei mate verbindend (art. 189, vijfde lid).
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DEEL I
VESTIGINGSRECHT
HOOFDSTUK I
INLEIDENDE BESCHOUWINGEN
8 - AFL1JN1NG VAN HET ONDERWERP. - Titel 3 van het tweede deel van
het Verdrag van Rome handelt over het vrije verkeer van personen, diensten
en kapitaal (artikelen 48 en volg.). Deze drie vrijheden (vrijheid van personen-, diensten- en kapitaalverkeer) vormen samen met de vrijheid van
goederenverkeer (artikelen 9 en volg.) de grondslagen van de Europese
Economische Gemeenschap. Bij het einde van de overgangsperiode die
normaal op 31 december 1969 verstrijkt (artikel8 E.E.G.-Verdrag), moeten
alle beperkingen die een vrij d.i. niet-discrirninatoir handelsverkeer in de
weg staan, zijn opgeheven (over het begrip niet-discriminatoir, zie verder,
nr 10).
Onder vrij personenverkeer is zowel het vrij verkeer binnen de gemeenschappelijke markt van in dienstverband staande werknemers als het vrij
verkeer van onafhankelijke d.z. niet in dienstverband staande ondernemers
(waaronder de uitoefenaars van vrije beroepen) begrepen. Alleen het
laatste wordt echter met de term vestigingsrecht aangeduid. Het wordt
geregeld in het tweede hoofdstuk van genoemde titel 3 (artikelen 52-58,
E.E.G.-Verdrag). Het eerste, zegge het vrij verkeer van werknemers,
komt in het eerste hoofdstuk van dezelfde titel ter sprake (artikelen 48-51).
Het hoort samen met andere sociaalrechtelijke Verdragsbepalingen (titel 3
van het derde deel van het Verdrag) thuis in het sociaal recht en blijft in
deze kroniek om die reden onbesproken (Men raadplege in dit verband
Troclet, L. E., Elements de droit social europeen, Brussel, 1963, aan te vullen
met Brinkhorst, L. J., Een tweede etappe voor het vrij verkeer van werknemers - De Verordening van de Raad, Sociaal Economische Wetgeving,
hierna S.E. W., 1964, blz. 250 en volg.).
Naast bepalingen betreffende het vestigingsrecht m.a.w. betreffende
het vrij verkeer binnen de Gemeenschap van onafhankelijke ondernemers,
bevat het Verdrag voorschriften nopens het vrij dienstenverkeer en wel in
het derde hoofdstuk van dezelfde titel3 (artikelen 59-66, E.E.G.-Verdrag).
Anders dan het vestigingsrecht in de enge zin van het woord handelt het
hoofdstuk betreffende het vrij dienstenverkeer niet over de vestiging van
onafhankelijke ondernemers op het grondgebied van de zes lid-Staten maar
wel over het verstrekken van diensten door een in een bepaalde lid-Staat

gevestigde onafhankelijke ondernemer op het grondgebied van een andere
lid-Staat (over dit onderscheid zie verder nr 9).
Tenslotte bevat titel3 van het tweede deel van het Verdrag van Rome
nog een vierde hoofdstuk houdende voorschriften in verband met het vrij
niet-discriminatoir verkeer van kapitalen binnen de gemeenschappelijke
markt. Ook deze voorschriften blijven hier buiten bespreking (zie daaromtrent mijn spreekbeurt over De uitbouw van een Europese kapitaalmarkt
voor de Algemene Vergadering van het Vlaams Rechtsgenootschap gehouden te Leuven op 20 september 1964 die kortelings in het Jaarboek
van genoemde Vereniging zal worden gepubliceerd).
9 - VESTIGING EN DIENSTENVERKEER. - Onder vestigingsrecht verstaat
men alle internrechtelijke zowel als communautaire voorschriften die
betrekking hebben op de vestiging van fysische en rechtspersonen op het
grondgebied van de reglementerende Staat. Alboewel de overwegingen die
een persoon tot de vestiging op een bepaalde plaats kunnen aanzetten van
verscbillende (bv. economiscbe, religieuze, politieke, culturele ... ) aard
kunnen zijn, wordt in dit verband alleen de vestiging om economiscbe
redenen d.i. met bet oog op de produktie en/of de verdeling van goederen
of diensten in aanmerking genomen.
Het recbt op dienstenverkeer omvat daarentegen aile internrecbtelijke
en communautaire voorscbriften die betrekking bebben op de prestatie van
diensten op het grondgebied van de reglementerende Staat door een elders
gevestigd fysiscb of recbtspersoon. Ook tbans wordt aileen de dienstverstrekking om economiscbe redenen geviseerd.
Dit onderscheid tussen vestigingsrecbt en recbt op dienstenverkeer
moest worden gemaakt in navolging van bet Verdrag. Het beeft nocbtans
weinig om het lijf en komt overbodig voor. In beide gevallen gaat het immers
om voorschriften die identieke economiscbe activiteiten, uitgeoefend op het
grondgebied van een zelfde Staat, reglementeren. Dat die activiteiten nu eens
door binnen de reglementerende Staat, dan weer door buiten die Staat
gevestigde ondernemingen worden uitgeoefend verandert weinig aan de
grond van de zaak. Artikel 66 E.E.G.-Verdrag, sprekende over bet recbt
op vrij dienstenverkeer, maakt trouwens een ganse reeks bepalingen, gescbreven voor het vestigingsrecht in de enge zin van bet woord, ook op het
recht op vrij dienstenverkeer toepasselijk.
Wanneer hierna over vestigingsrecbt zonder meer wordt gesproken,
worden daaronder zowel het vestigingsrecht in de enge zin van het woord
als bet recht op vrij dienstenverkeer verstaan.
10 - VERHOUDING TUSSEN HET INTERN EN HET COMMUNAUTAIR VESTIGINGSRECHT. - De interne rechtsorde van elk der zes lid-Staten bevat voorscbriften inzake de vestiging van fysiscbe en rechtspersonen (een kort,
onvoiledig overzicht van de wetgeving in elk van de zes lid-Staten vindt
men bij Meyer-Marsilius, H. ]., Das Ntederlassungsrecht in der E. W.G.,
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Baden-Baden- Bonn, 1960, blz. 57 en volg.). Deze voorschriften zijn van
tweeerlei aard.
Vooreerst zijn er de voorschriften die op algemene wijze de toegang
tot eh de uitoefening van de verschillende lucratieve werkzaamheden
regelen. De erin vervatte voorwaarden tot beroepsuitoefening die meestal
de professionele en commerciele kennis van de kandidaat of de technische
uitrusting van zijn bedrijf betreffen, gelden gelijkelijk voor de eigen onderdanen van de reglementerende Staat en voor vreemdelingen. Zij houden
dus geen discriminerende bepalingen tussen eigen onderdanen en buitenlanders in. Aldus kan de Koning sedert de wet van 24 december 1958 die
toepasselijk is op de gehele sector van de ambachts-, de kleine en middelgrote handels- en kleine nijverheidsondernemingen, op verzoek van de
betrokken beroepsfederatie en na gunstig advies van de Hoge Raad voor
de Middenstand, door Koninklijk Besluit de voorwaarden vastleggen tot
uitoefening in Belgie van een bepaald beroep (Over deze wet zie o.m.
De Caluwe, A., La loi du 24 decembre 1958, ]. T., 1959, 253 en volg. en over
de toepassing ervan : Janssens, R., De rechtspraak van de Vestigingsraad,
Econ. en Soc. Tijdschrift, 1963, blz. 293 en volg.).
Naast deze algemeen geldende vestigingsvoorschriften bestaat er in
de meeste landen een speciale vreemdelingenwetgeving die de verrichting
van bepaalde werkzaamheden door vreemdelingen uitsluit of althans
bemoeilijkt. Deze voorschriften die niet toepasselijk zijn op de eigen
onderdanen van de reglementerende Staat maken dus uiteraard _een op
nationaliteit gebaseerde discriminatie uit.
Het Europees vestigingsrecht m.a.w. de communautaire rechtsorde
reageert in de eerste instantie tegen de tweede soort van voorschriften,
dit zijn diegene die een discriminerende uitwerking hebben. Het E.E.G.
Verdrag wil immers aan elke discriminatie tussen onderdanen, produkten
of kapitalen der lid-Staten op grond van nationaliteit een eind stellen
(artikel 7 E.E.G.-Verdrag). Bij het einde van de overgangsperiode zullen
de onderhorigen der onderscheiden lid-Staten aanspraak kunnen maken op
gelijke behandeling met de onderdanen van de lid-Staat op wiens grondgebied zij hun activiteit wensen te ontplooien. Daarentegen legt het
Verdrag niet de afschaffing op van interne rechtsvoorschriften die de uitoefening van een bepaalde activiteit door eigen onderdanen en onderhorigen
van de overige lid-Staten gelijkelijk belemmeren (zie hof Arnhem, 5
december 1962, N.J., 1963, nr 241 ; - zie ook verder, nr 28). Ten aanzien
van deze soort van voorschriften voorziet het Verdrag uitsluitend het
middel der coordinatie (zie verder, nr 33).
Het E.E.G. Verdrag verleent dus geen aanspraak op vestiging of
dienstenverkeer tout court, wel aanspraak op een niet- (naar de nationaliteit)
discriminatoir recht op vestiging of dienstenverkeer (1). Uiteraard - en
(1) Dit onderscheid laat toe radicale besluiten zoals bv. de algehele tegenstrijdigheid
van de Belgische Vestigingswet van 24 december 1958 met het E.E.G.-Verdrag van de
hand te wijzen (In die zin nochtans :BooN, E., Euromarkt, de vestigingswet van 24 december
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behoudens de hierna besproken uitzonderingen - kunnen aileen onderhorigen der lid-Staten op deze niet-discriminatoire behandeling aanspraak
maken : ten overstaan van onderhorigen van derde staten kan het intern
vreemdelingenrecht zijn discriminerende rol ongestoord blijven vervullen.
I I - HET BELGISCH VREEMDELINGENRECHT.- In zover het intern Belgisch
vestigingsrecht discriminatoire voorschriften ten overstaan van onderhodgen der overige E.E.G. lid-Staten inhoudt, moet het dus gewijzigd
worden. Teneinde de omvang van deze wijzigingen, die v66r 31 december
1969 moeten zijn aangebracht, te onderkennen, is het nodig een zeer kort
overzicht te geven van het Belgisch vreemdelingenrecht (een ietwat uitvoeriger overzicht vindt men in mijn bijdrage, Les droits d' etablissement et
de prestation de services dans le Marche Commun, f. T., 1964, 357 en volg.; voor een grondiger overzicht, raadplege men VanDamme, J., L'harmino-

sation du droit d' etablissement dans les differents groupes regionaux d' Etats,
Rev. de dr. int. et de dr. comp., 1962, blz. 105 en volg. evenals Herreman, J.,
De vreemdelingenreglementering, Uitgeverij voor Gemeenteadministratie).

Wil een fysisch persoon die de Belgische nationaliteit niet bezit,
Belgie betreden, dan moet hij, behoudens de in talrijke internationale verdragen voorziene uitzonderingen, houder zijn van een door zijn nationale
overheid afgeleverd maar van een Belgisch visum voorzien paspoort.
Ten einde zich in Belgie te vestigen heeft hij daarenboven de toelating
nodig van de Minister van Justitie. Wegens welbepaalde redenen die verband houden met de openbare orde en de Staatsveiligheid, kan hij mits
bepaalde formaliteiten werden nageleefd, uit het land worden gezet.
Met het oog op de uitoefening van een economische bedrijvigheid in Belgie
moet hij bovendien een machtiging bekomen van de Minister van Middenstand, indien hij een zelfstandige bedrijvigheid wenst uit te oefenen, of van
de Minister van Arbeid indien hij zich willaten aanwerven in dienstverband.
Bepaalde berciepen of werkzaamheden zoals openbare functies of het beroep
van advocaat of wisselagent zijn evenwel aan de eigen onderdanen voorbehouden.
Vreemde rechtspersonen, die in het buitenland regelmatig de rechtspersoonlijkheid verwierven, worden in Belgie, onder voorbehoud van de
Belgische internationale openbare orde, automatisch als dusdanig erkend ( 1),
Zij kunnen zich in Belgie vestigen hetzij door de oprichting van een
Belgische dochtermaatschappij ( filiale), die behoudens enkele wettelijke,
de controleleer aanvaardende uitzonderingen als een volbloed Belgische
1958 en het beroep van verzekeringsmakelaar, in Gedenkboek van het Hoger Instituut voor
Bestuurs- en Handelswetenschappen te Elsene (1963). Wei moest deze wet op bepaalde
punten aan de voortschrijdende verwezeniijking van het Europees vestigingsrecht worden
aangepast. Dit gebeurde door de wet van 8 juli 1964 (B. Stbi, 23 juli 1964, biz. 8or5).
Deze aanpassingen worden besproken door Suetens, L.P., in R. W., 1964-65. 175.
(r) Volgens het Beigisch internationaal privaatrecht wordt een vennootschap die haar
administratieve zetel in Belgie heeft, ongeacht de plaats van haar incorporatie (art. 197
Vennootschappenwet), geacht de Beigische nationaliteit te bezitten (VANRYN et HEENEN,
Princi'pes de droit commercial, II, nr r 125 en volg.).
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vennootschap zal worden behandeld, hetzij door de opening in Belgie van
een, geen eigen rechtspersoonlijkheid bezittende filiaal ( succursale) van de
vreemde vennootschap. Hiertoe is o.m. de publikatie van de statuten der
vreemde vennootschap in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad vereist
(artikel 198 Vennootschappenwet).
In algemene regel bezitten vreemdelingen in Belgie alle patrimoniale
rechten. Vreemde rechtspersonen kunnen hier evenwel niet meer rechten
bezitten dan diegene die hun door hun eigen nationale wet werden toegekend of dan diegene waarover een gelijkvormige Belgische vennootschap
beschikt (Poullet, Manuel de droit international prive belge, 3de uitg., 1947,
nr 217, blz. 237 en volg.;- zie ook Parijs, 17 maart 1960, Rev. Grit. Dr. Int.
Priv., 1961, blz. 147, met noot Y. Loussouarn). Sommige bijzondere wetten
behouden de uitoefening van bepaalde activiteiten, zoals het beheren van
een gemeenschappelijke beleggingsfonds, aan Belgische vennootschappen
voor.
Uit dit al te korte overzicht moge blijken dat Belgie relatief weinig
tegen vreemdelingen gerichte discriminatoire voorschriften bezit. De
afbraak ervan zal des te gemakkelijker zijn.
12 - DE oooR BELGIE GESLOTEN VESTIGINGSVERDRAGEN. - Het Verdrag
van Rome is niet het eerste Verdrag dat de afbraak van discriminatoire
vestigingsvoorschriften op zijn programma heeft. Teneinde zijn onderdanen
.op de voordeligste wijze aan het internationaal handelsverkeer te laten
deelnemen werden door Belgie zowel v66r als na de inwerkingtreding van
het E.E.G. Verdrag tal van bilaterale en multilaterale Verdragen gesloten.
Het meest recente en ook volledigste bilateraal Verdrag is het door de wet
van 30 juli 1963 geratificeerde Verdrag van Vriendschap, Vestiging en
Scheepvaart dat met de Verenigde Staten ter vervanging van een vroeger
Verdrag werd gesloten (Belg. Staatsblad van 21 september 1963).
Onder de door Belgie goedgekeurde multilaterale Verdragen is het op
1 november 1960 van kracht geworden Beneluxverdrag van 3 februari 1958
het meest vooruitstrevend. Artikel 2 van dit Verdrag kent aan de onderhorigen van elke lid-Staat het recht toe het grondgebied der twee andere
lid-Staten vrij te betreden en te verlaten en waarborgt hun op het grondgebied der andere lid-Staten nationale behandeling wat betreft bewegingsvrijheid, uitoefening van lucratieve bezigheden, kapitaalverrichtingen,
arbeidsvoorwaarden en voordelen van sociale zekerheid, belastingen,
uitoefening van rechten en rechtsbescherming. Uitzonderingen op dit
algemeen beginsel liggen evenwel vervat in artikelen 55 en volgende. Zo
wordt het aan elke lid-Staat o.m. toegelaten de uitoefening van openbare
functies, waaronder de functies van notaris, pleitbezorger en deurwaarder,
evenals het beroep van advocaat aan de eigen onderdanen voor te behouden.
Anders dan in het E.E.G. Verdrag wordt van de lid-Staten evenmin verwacht dat zij hun voorschriften inzake voor de uitoefening der vrijgemaakte
beroepen vereiste diploma's zouden coordineren. Aan te stippen valt nog
6oo
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dat artikel 62 van het Beneluxverdrag ten aanzien van openbare aanbestedingen elke discriminatie tussen produkten en onderhorigen van het
eigen land en die der overige lid-Staten verbiedt (Over het Beneluxverdrag
raadplege men Karelle, J., et de Kemmeter, F., Le Benelux commente,
Brussel, 1961).
Min vooruitstrevend en trouwens beperkt tot fysische personen is het
op 13 december 1955 in de schoot van de Raad van Europa gesloten
Europees Vestigingsverdrag. Dit verdrag dat bij gebrek aan het vereiste
aantal ratificaties nog niet in werking is getreden (r), handelt over het
onderling betreden, verblijven en uitdrijven van onderhorigen der 14 lidStaten van en op de onderscheiden nationale grondgebieden. Het schenkt
ook aandacht aan de uitoefening van winstgevende activiteiten op het
grondgebied van elke lid-Staat door onderhorigen der overige lid-Staten.
Afgezien van talrijke voorbehoudsclausules (escape clauses) zal elke lidStaat ernaar streven de uitoefening van voornoemde rechten zoveel mogelijk
te vergemakkelijken voor onderhorigen der andere lid-Staten (Over dit
Verdrag zie o.m. Rigaud, L., La Convention Europeenne d'Etablissement,
Revue Generale de droit international public, 1957, biz. 5 en volg.). Zoals
reeds aangekondigd strekt het toepassingsgebied van dit Verdrag zich niet
uit tot rechtspersonen. Ten hunnen opzichte kan alleen verwezen worden
naar het door de 7e Conferentie van Internationaal privaatrecht voorbereide Verdrag van I juni 1956 betreffende de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van vreemde vennootschappen, verenigingen en stichtingen
(Zie Van Heeke, G., Le droit international des societes et les travaux de la
7eme Conference de droit international prive, Rev. prat. soc., 1952, blz. r6r
en volg.). Dit verdrag spreekt zich uitsluitend uit over de erkenning, niet
over het vestigingsrecht van rechtspersonen der onderscheiden lid-Staten
op het grondgebied van een hunner (zie artikel 7).
Zonder afbreuk te willen doen aan de eerbiedwaardige pogingen, die
genoemde bilaterale of multilaterale vestigingsverdragen uitmaken (naast
de hierboven genoemde Verdragen die ongetwijfeld de voornaamste zijn,
werden nog talrijke andere Verdragen gesloten in de schoot van de Raad
van Europa : zie Velu, J., AperfU sur l' action accomplie par le Conseil de
l' Europe dans le domaine du droit, Rev. de dr. int. et de dr. comp., 1963,
blz. 34 en volg.) en tot op zekere hoogte voorbehoud makend voor het
Beneluxverdrag, zoals artikel 233 van het E.E.G. Verdrag het trouwens
zelf doet, moet nochtans het beperkte resultaat van deze Verdragen worden
onderlijnd. Meestal blijven de verplichtingen die de lid-Staten ingevolge
dergelijke verdragen op zich nemen, vrij platonisch doordat niet eens een
algemeen, voor verdere uitvoering vatbaar programma en tijdschema voor
de afbraak der bestaande discriminaties wordt voorzien evenmin als een
waterdichte verbintenis om geen nieuwe discriminaties in te voeren.
(r) Dit Verdrag werd op 12 januari 1963 door Belgie geratificeerd. Vooraleer van
kracht te worden moet het door vijf Ianden bekrachtigd zijn. Tot nag toe is dit gebeurd
door Belgie, Denemarken en Noorwegen.
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Anderzijds bevatten de genoemde verdragen ruime escape clauses inzake
openbare orde, Staatsveiligheid of zelfs dwingende redenen van economische
of sociale aard, waarvan de interpretatie aan de soevereine appreciatie der
lid-Staten is overgelaten. Tenslotte erkent geen enkel der genoemde Verdragen de noodzaak van een geleidelijke coordinatie van niet discriminatoite
vestigingsvoorschriften (zie hieromtrent verder, nr 33). Op elk van deze
punten brengt het E.E.G. Verdrag een wezenlijke vooruitgang.

HOOFDSTUK II
DE IN HET E.E.G. VERDRAG NEERGESCHREVEN VOORSCHRIFTEN
INZAKE VESTIGING EN DE ALGEMENE PROGRAMMA'S
VAN r8 DECEMBER 1961
13 - ALGEMEEN OVERZICHT. - Zoals reeds werd opgemerkt is het voornaamste objectief van de in het Verdrag neergelegde voorschriften inzake
vestiging en dienstenverkeer de uitschakeling, v66r het einde van de overgangsperiode, van alle wetgevende of adrninistratieve bepalingen zowel als
administratieve praktijken die in de rechtsorden der lid-Staten inzake
vestiging en dienstenverkeer verantwoordelijk zijn voor een discriminatoire
behandeling tussen de eigen onderdanen van de reglementerende Staat en
de onderdanen der overige E.E.G. lid-Staten (zie boven, nr Io) (I).
ctifhoofdoojedief te-Eerei.Ken-voorziet lief Verdrag twee -tniddelen.
Een eerste middel bestaat in de krachtens het Verdrag door de onderscheiden lid-Staten opgenomen verplichtingen geen nieuwe discriminatoire
beperkingen inzake vestiging in te voeren nadat het Verdrag in werking is
getreden (artikelen 53 en 62 E.E.G. Verdrag). De lid-Staten verplichtten
zich dus onderling het statu-quo zoals dit op I januari I958 bestond, te
eerbiedigen. Artikelen 53 en 62 E.E.G. Verdrag worden daarom stand still
bepalingen genoemd (zie verder, nr 27 en 28). Een tweede, in artikelen 52
en 59 E.E.G. Verdrag voorziene middel is de geleidelijke afbraak van de
op I januari I958 bestaande discriminatoire voorschriften en bestuurlijke
praktijken. Met het oog op deze delicate taak gaf het Verdrag aan de Raad
de opdracht voor het einde van de eerste etappe d.i. v66r 3I december Ig6r
een algemeen programma op te stellen voor de opheffing van genoemde
voorschriften en praktijken. Deze programma's (een voor het vestigingsrecht in de eigenlijke zin van het woord en een voor het dienstenverkeer)
moeten, aldus artikelen 51, eerste lid, en 63, eerste lid, E.E.G. Verdrag,
voor iedere soort van werkzaamheid alsmede voor elke groep van diensten
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(r) Zolang deze discriminatoire voorschriften en praktijken niet ter zijde werden
geschoven, verklaren de lid-Staten, althans voor wat het dienstenverkeer aangaat, zich
bereid de bestaande discriminaties tegenover aile onderdanen der overige E. E.G. lid-Staten
op gelijke wijze toe te passen m.a.w. de discriminatoire voorschriften voor vreemdelingen
niet op discriminatoire wijze ten aanzien van de onderdanen der overige E.E.G. Ianden
aan te wenden (artikel 65 E.E.G. Verdrag).

de algemene voorwaarden en etappes vaststellen voor de vrijmaking ervan.
Deze programma's die zoals in het Verdrag is voorgeschreven door de
Commissie werden ontworpen en door het Economisch en Sociaal Comite
en door het Parlement werden geadviseerd, kwamen op 18 december 1961
tot stand (Publ. Eur. Gem., 1962, blz. 32 en volg.).
Daarmee is de afbraak der genoemde voorschriften en praktijken
evenwel niet voltrokken. Integendeel. De genoemde algemene programma's
zijn loutere tijdschema's die in de loop van de daaropvolgende jaren moeten
worden tenuitvoergelegd. Deze tenuitvoerlegging moet opnieuw door de
Raad, op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Economisch
en Sociaal Comite en van het Parlement gebeuren door de uitvaardiging
van tot de lid-Staten gerichte richtlijnen. Dergelijke richtlijnen moesten
tot 31 december 1961 met eenparigheid van stemmen, sindsdien met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen (zie artikel 148, tweede lid,
E.E.G. Verdrag) door de Raad worden goedgekeurd (artikelen 54, tweede
lid, en 63, tweede lid, E.E.G. Verdrag). Er zijn reeds verschillende richtlijnen door de Raad uitgevaardigd (zie verder, nr 29 en volg.).
Eens een richtlijn in werking is getreden, zijn de erin geviseerde
discriminatoire voorschriften en praktijken nog niet automatisch afgeschaft.
lnderdaad, een richtlijn is voor de lid-Staat voor wie zij bestemd is, alleenlijk verbindend ten aanzien van het te bereiken resultaat. Aan de nationale
instanties van de betrokken lid-Staat wordt evenwel de bevoegdheid gelaten
vorm en middelen te kiezen om het opgelegde resultaat te bereiken (artikel
189 E.E.G. Verdrag;- zie hoven, nr 7). Uiteindelijk zijn het dus de lidStaten zelf die binnen de in de betrokken richtlijn aangegeven termijn, de
geviseerde discriminatoire voorschriften en praktijken moeten afschaffen.
Eerst wanneer ook dat gebeurd is mag men zeggen dat ten aanzien van die
bepaalde soort van werkzaamheden of groep van diensten het recht op
vestiging of op dienstenverkeer verwezenlijkt is.
14 - Het verbod tot het invoeren van nieuwe en de verplichting tot het
afschaffen van de bestaande discriminatoire voorschriften en praktijken
vormen ongetwijfeld het voornaamste objectief van de in het Verdrag
neergelegde regelen inzake vestiging en dienstenverkeer. De verwezenlijking
ervan volstaat nochtans niet teneinde gelijke behandeling van alle onderdanen
der lid-Staten teweeg te brengen. Hiertoe is daarenboven de coordinatie
van de in de onderscheiden lid-Staten geldende niet-discriminatoire
voorschriften inzake vestiging vereist (Over het onderscheid tussen discriminatoire en niet-discriminatoire vestigingsvoorschriften zie hoven, nr 1 o ;
- over coordinatie van nationale wetgevingen in het algemeen, zie van
Gerven, W., In welke mate werkt de uitbouw der E.E.G. rechtseenheid in
de hand, R. W., 1963-64, 1793 en volg.).
Ook indien alle vestigingsvoorschriften die een ongelijke behandeling
van eigen en vreemde onderdanen uitmaken zijn afgeschaft, kunnen eigen
onderdanen immers nog bevoordeligd zijn tegenover vreemde onderdanen.

Dit zal vooral te wijten zijn aan die vestigingsvoorschriften, die alhoewel
zij geen onderscheid maken tussen eigen en vreemde onderdanen, voorwaarden vooropstellen waaraan vreemdelingen moeilijker kunnen voldoen.
Zo bv. voorschriften die de toelating tot een bepaald beroep afhankelijk
stellen van het bezitten van een bepaald diploma of van de kennis van een
bepaalde taal of van een bepaald rechtssysteem. Om ook deze oorzaken
van ongelijke behandeling weg te werken geeft het Verdrag aan de Raad
de opdracht, op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het
Parlement, richtlijnen uit te werken strekkende tot de onderlinge erkenning
van diploma's, certificaten en andere titels en tot de coordinatie van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lid-Staten betreffende de
toegang tot en de uitoefening van lucratieve werkzaamheden. Hier weer
besliste de Raad tot 31 december 1961 met eenparigheid, sindsdien met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen. Eenparigheid van stemmen is
evenwel ook thans nog vereist voor de coordinatie van voorschriften, welke
tenrninste in een der lid-Staten bij de wet zijn vastgesteld evenals van
voorschriften die betrekking hebben op de kredietverlening, het bankwezen
en de uitoefeningsvoorwaarden van geneeskundige, paramedische en
farmaceutische beroepen (artikel 57 E.E.G. Verdrag).
De coordinatie van niet-discriminatoire voorschriften is ook nog om
een andere reden wenselijk. Indien alle discriminatoire vestigingsvoorschriften worden afgeschaft zodat alle onderdanen van E.E.G. lid-Staten zich
om het even waar binnen de Gemeenschap kunnen vestigen, ontstaat het
gevaar dat de minst gekwalificeerde werkkrachten zullen afzakken naar
die lid-Staten waar de meest liberale vestigingsvoorschriften bestaan. Er
is m.a.w. kans toe dat een Nederlander die niet voldoet aan de strenge
ten aanzien van een bepaald beroep in Nederland geldende vestigingsvereisten, de grens oversteekt om datzelfde beroep in Belgie te komen
uitoefenen waar bij veronderstelling minder strenge vereisten van kracht
zijn. Ook om dit ongewenst gevolg te vermijden is de coordinatie van in
de onderscheiden lid-Staten geldende vestigingsvoorschriften aan te bevelen.

AFDELING

I

Het toepassingsgebied van de E.E.G. vestigingsvoorschriften
15 - ToEPASSINGSGEBIED RATIONE MATERIAE. Het toepassingsgebied
ratione materiae der besproken voorschriften is zeer ruim. Inzake vestiging
in de eigenlijke zin van het woord strekt het zich uit tot alle sectoren van
het economisch leven met inbegrip der vrije beroepen. Oak op de vervoeren de landbouwsectoren, waarvoor het Verdrag nochtans speciale regels
voorziet met het oog op de uitwerking van een gemeenschappelijk vervoer-
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respectievelijk landbouwbeleid, zijn de vestigingsvoorschriften toepasselijk
(over de juiste stand van deze problematiek, zie Everling, U., Das Niederlassungsrecht im Gemeinsamen Markt, Berlin und Frankfurt, 1963, blz. 105
en volg.), evenals op de kolen en staal en de atoomenergiesectoren die het
voorwerp uitmaken van het E.G.K.S. respectievelijk het E.G.A. Verdrag
(Gaudet, M., Aspects juridiques de la liberte d'etablissement dans le Marche
Commun, S.E. W., 1961, blz. 52 en volg., op blz. 59). In elk van die sectoren
moeten de fysische en rechtspersonen die onderhorigen zijn van een der
lid-Staten, v66r het verstrijken der overgangsperiode, niet-discriminatoire
toegang hebben tot alle werkzaamheden, anders dan in loondienst (Ten
aanzien van gesalarieerde werkzaamheden wordt door artikelen 48 en volg.
E.E.G. Verdrag trouwens hetzelfde voorgeschreven). Met het oog daarop
moeten zij op het grondgebied van de andere lid-Staten, op gelijke voet
als de eigen onderdanen, al dan niet in vennootschappelijke vorm gegoten
ondernemingen kunnen oprichten en beheren. Uiteraard impliceert dit in
hoofde van de rechtspersonen het recht om op het grondgebied van een
andere lid-Staat agentschappen, filialen of dochterondernemingen op te
richten (art. 52 E. E.G. Verdrag; zie ook art. 221).
Ook het recht op dienstenverkeer (over het onderscheid tussen dit
recht en het vestigingsrecht in de eigenlijke zin van het woord, zie hoven
nr 9) bezit een bijna even ruim toepassingsgebied. In dezelfde economische
sectoren als hierboven genoemd, met uitzondering evenwel van de vervoersector die artikel 61, eerste lid, E.E.G. Verdrag uitdrukkelijk buiten het
toepassingsgebied der voorschriften inzake dienstenverkeer sluit, wordt de
verrichting van alle gewoonlijk tegen vergoeding gepresteerde diensten
van industriele, commerciele of ambachtelijke aard of van de vrije beroepen
voor alle onderhorigen der onderscheiden lid-Staten gelijkelijk opengesteld
(art. 6o E.E.G. Verdrag).
16 - Op dit nagenoeg alomvattend toepassingsgebied voorziet het Verdrag
enkele uitzonderingen. In de eerste plaats zijn er de artikelen 55, eerste lid,
en 66 E. E.G. Verdrag die , werkzaamheden ter uitoefening van het openbaar
gezag, zelfs indien deze slechts voor een bepaalde gelegenheid geschieden"
buiten de toepassing van het recht op vestiging en vrij dienstenverkeer
sluiten. Alle functies, ter gelegenheid waarvan de houder ten aanzien van
zijn medeburgers met soevereiniteitsbevoegdheden is bekleed, mogen dus
aan eigen onderhorigen van de betrokken Staat voorbehouden blijven
(een uitvoerige bespreking van het begrip openbare gezagsuitoefening
vindt men bij Chesne, G., L'etablissement des etrangers en France et la
C.E.E., Paris, 1962, blz. 137 en volg.;- zie ook Everling, U., o. c., blz. 46
en volg.).
Doordat het Verdrag ook occasionele openbare gezagsuitoefening
buiten het toepassingsgebied der betrokken rechten sluit werd wel eens
beweerd dat in Belgie of in Frankrijk de functie van advocaat eveneens
onder deze uitzonderingsbepaling zou vallen en wel omdat een advocaat
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in bepaalde omstandigheden geroepen kan worden om als rechter te zetelen
(over deze problematiek, zie Audinet, J., Le droit d' etablissement dans
la C.E.E., ]. Dr. Int., 1959, blz. 982 en volg., op blz. 1004; - Collard, ].,
La liberte d'etablissement des avocats dans la communaute europeenne, ]. T.,
1964, 37 en volg.; - Schaus, L., La profession d'avocat dans la C.E.E.,
]. T., 1962, 73 en volg.). Dergelijke interpretatie miskent evenwel het uitzonderingskarakter van artikel55, dat om die reden eng moet worden toegepast. Het genoemd ,gerechtelijk" facet van het beroep van advocaat
is geen wezenlijk, van zijn andere beroepsbezigheden (houden en voorbereiden van pleidooien ; geven van consultaties ; opstellen van juridische
documenten) onafscheidbaar bestanddeel : aileen dat bestanddeel maar
niet het ganse beroep van advocaat mag dus overeenkomstig artikel 55
E.E.G. Verdrag aan Belgen worden voorbehouden. M.a.w. een advocaat
uit een der overige E.E.G. Landen zal niet kunnen geroepen worden om
deel uit te maken van een Belgische rechtbank; hij zal echter wel voor een
Belgische rechtbank kunnen pleiten of in Belgie consultaties toestaan en
zich eventueel met het oog daarop in Belgie komen vestigen (1).
Een tweede uitzondering is te vinden in artikelen 56 en 66 E.E.G.
Verdrag. Voorbehoud wordt daar gemaakt voor wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die uit hoofde van de openbare orde, de openbare
veiligheid en de volksgezondheid bijzondere regelingen voor vreemdelingen
inhouden (zie de grondige bespreking van deze uitzondering bij Chesne, G.,
o. c., blz. 153 en volg.). De Raad moet echter voor de nodige_richtlijnen
zorgen waarbij de coordinatie van dergelijke nationale bepalingen wordt
nagestreefd. Deze coordinatie heeft tot doel de vervalsing van het spel der
vrije mededinging ingevolge het bestaan van discriminerende bepalingen
te voorkomen. Een eerste richtlijn ter coordinatie werd op 25 februari 1964
door de Raad uitgevaardigd (Pub!. Eur. Gem., 1964, blz. 850 en volg.; zie verder, nr 34).
Tenslotte moet er nog gewezen worden op artikel 55, tweede lid, dat
aan de Raad toelaat met gekwalificeerde meerderheid van stemmen (zie
artikel 148, tweede lid, E.E.G. Verdrag) en op voorstel van de Commissie
bepaalde werkzaamheden buiten het toepassingsgebied van het vestigingsrecht en het recht op dienstenverkeer te sluiten. Tot dusver maakte de
Raad geen gebruik van deze bevoegdheid. Volledigheidshalve weze ook
nog artikel 223, eerste lid, !itt. b, vermeld : met het oog op zijn veiligheid
kan elke lid-Staat, niettegenstaande de bepalingen van het Verdrag, maatregelen treffen in verband met de productie van of de handel in wapenen,
munitie en oorlogsmateriaal.

(r) De vrijmaking van het vestigingsrecht voor advocaten uit de andere E.E.G.
Ianden zal ongetwijfeld met bijzondere moeilijkheden hebben af te rekenen ingevolge de
reglementerende bevoegdheid van de respectievelijke Orden van Advocaten. De liberalisatie van rechtskundige adviezen (met uitzondering van belastingsadviezen) wordt door
de Algemene Programma's dan ook eerst tegen 31 december 1969 voorzien.
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17 - ToEPASSINGSGEBIED RATIONE LOCI.- Het staat zonder meer vast dat
het toepassingsgebied ratione loci der E.E.G. vestigingsvoorschriften zich
uitstrekt tot het grondgebied van elke lid-Staat. Moeilijkheden rijzen evenwei wanneer het erop aankomt het statuut der geassocieerde landen te
bepalen.
Vooreerst zijn er de geassocieerde landen en gebieden overzee.
Overeenkomstig artikel 8 van de Toepassingsovereenkomst betreffende de
associatie van de landen en gebieden overzee met de Gemeenschap (in
bijlage bij het Verdrag van Rome) werden op 23 november 1959 door de
Raad richtlijnen uitgevaardigd waardoor aan onderhorigen der lid-Staten
een onderling niet-discriminatoir recht op vestiging in de eigenlijke zin van
het woord werd verzekerd in genoemde landen en gebieden (Publ. Eur.
Gem., 1960, blz. 147 en volg. Over deze richtlijnen zie o.m. Lussan, Ch.,
Le droit d' etablissement Outre-Mer des ressortissants des Six, Revue du
Marchi Commun, 1959, blz. 226 en volg. en 291 en volg.). Omgekeerd werd
het recht op niet-discriminatoire vestiging in elk der lid-Staten aan de
onderhorigen der genoemde landen en gebieden uitdrukkelijk erkend onder
voorbehoud evenwel van later uit te vaardigen voorschriften (zie titel I van
het Algemeen Programma van 19 december 1961 inzake vestiging in de
eigenlijke zin van het woord, Publ. Eur. Gem., 1962, blz. 36). Daarentegen
bestonden dergelijke bepalingen niet op het stuk van het vrij dienstenverkeer, waarvan het toepassingsgebied ratione loci dus belangrijk beperkter was (Everling, U., o. c., blz. 71). Het onafhankelijk worden van
bepaalde dezer landen en gebieden maakte evenwel een nieuwe associatieovereenkomst noodzakelijk. Deze werd te Jaoende op 20 juli 1963 ondertekend en trad op 1 juni 1964 in werking (de tekst ervan werd gepubliceerd
in Publ. Eur. Gem., 1964, blz. 1431 en volg.; - een algemene bespreking
van het nieuw Verdrag vindt men bij van Benthem van den Bergh, C.,
The new Association with African States, Common Market Law Review,
1963-64, blz. 156 en volg.). Het beginsel van niet-discriminatie tussen de
onderdanen der lid-Staten inzake vestigingsrecht in de geassocieerde
Ianden wordt erin opnieuw bevestigd. Het wordt daarenboven uitgebreid
tot het recht op dienstenverkeer. Nochtans zullen onderdanen van elke
lid-Staat deze rechten slechts genieten op basis van wederkerigheid dit is
in de mate waarin hun Staat ten aanzien der betrokken werkzaamheid
gelijke voordelen toekent aan de onderdanen van de betrokken geassocieerde
Staat (art. 29 der Overeenkomst). Gelijkaardige voorschriften gelden voor
de Ianden en gebieden overzee die nog geen volledige onafhankelijkheid
genieten (zie Besluit van de Raad van 25 februari 1964, Publ. Eur. Gem.,
1964, blz. 1472 en volg., art. 25 en volg.) (x).

(1) Omtrent de toepassing van de Verdragsbepalingen inzake vestiging in de eigenlijke zin van het woord (voor het recht op dienstenverkeer, zie art. 227, tweede lid, E.E.G.
Verdrag) op de Franse overzeese departementen werd door de Raad op 25 febr. 1964 een
bijzonder besluit genomen (Publ. Eur. Gem., 1964, blz. 1464).

Ook met Europese landen sloot de Gemeenschap associatieverdragen
(of wordt het sluiten daarvan overwogen) overeenkomstig artikel 238
E.E.G. Verdrag. Aldus werd op 9 juni 1961 te Athene het op 1 november
1962 in werking getreden Associatieverdrag met Griekenland ondertekend
(Pub!. Eur. Gem., 1963, blz. 293 en volg.). In artikels 47 en volg. van dit
Verdrag wordt voorzien dat de Associatieraad maatregelen zal treffen teneinde het vestigingsrecht en het recht op dienstenverkeer ten voordele van
onderhorigen der respectievelijke Staten te vergemakkelijken. Anderzijds
werd op 12 september 1963 te Ankara een nog niet in werking getreden
Associatieverdrag met Turkije ondertekend.
18 - ToEPASSINGSGEBIED RATIONE PERSONAE. - De afl.ijning van het
toepassingsgebied ratione personae dit is naar de personen die het voordeel
van de E.E.G. vestigingsvoorschriften kunnen inroepen, levert geen bijzondere moeilijkheden op ten aanzien van fysische personen. Elk natuurlijk
persoon die de nationaliteit van een der lid-Staten bezit en zelfs indien hij
zijn woonplaats buiten de Gemeenschap heeft (r) moet op het stuk van de
vestiging in de eigenlijke zin van het woord, als begunstigde der E.E.G.
voorschriften worden aangemerkt. De nationaliteitswetgeving der onderscheiden lid-Staten moet dus geraadpleegd worden. Aldus zullen inwoners
van de Sovjetzone van Duitsland (onder voorbehoud van door de autoriteiten van Oost-Duitsland om politieke redenen genaturaliseerde burgers)
zich vrij in de E.E.G. lid-Staten kunnen vestigen vermits zij krachtens de
nationaliteitswetgeving van de Federale Bondsrepubliek geacht worden
de Duitse nationaliteit te bezitten (Everling, U., o. c., blz. 27 en volg.).
Ten aanzien van het recht op dienstenverkeer wordt evenwel een
andere kring van begunstigden aangeduid : enerzijds worden alleen onderdanen van een der lid-Staten, die binnen de Gemeenschap zijn gevestigd,
bedoeld (art. 59, eerste lid, E. E.G. Verdrag); anderzijds kan de Raad het
voordeel van het recht op niet-discriminatoir dienstenverkeer ook uitbreiden tot binnen de Gemeenschap gevestigde onderdanen van derde
Staten (art. 59, tweede lid). Van deze mogelijkheid heeft de Raad tot dusver geen gebruik gemaakt.
19 - Heel wat delicater problemen rijzen bij het onderzoek naar de
rechtspersonen die op grand van de E.E.G. vestigingsvoorschriften aanspraak op niet-discriminatoire vestiging en dienstenverkeer kunnen maken.
Daartoe moet de betrokken rechtsp~rsoon aan twee onderscheiden voorwaarden voldoen. In de eerste plaats moet zij qua juridische vorm en maatschappelijk doel onder de in artikel 58, tweede lid, E.E.G. Verdrag voorkomende opsomming vallen. Deze opsomming omvat alle ,maatschappen
( societes) naar burgerlijk recht of handelsrecht, de cooperatieve verenigingen
(r) Het recht agentschappen, filialen of dochtermaatschappijen op het grondgebied
van een lid-Staat op te richten behoort evenwel aileen toe aan onderdanen van een lid-Staat
die binnen de Gemeenschap zijn gevestigd (art. 52, eerste lid, in fine, E.E.G. Verdrag).

6o8

--------

~-:..:..:.::::.:.::-..:.::::::.::::-.:_------_--_-_--..,---

of vennootschappen daaronder begrepen, en de overige rechtspersonen
naar publiek of privaat recht, met uitzondering van vennootschappen welke
geen winst beogen". Volgens de heersende mening moeten hieronder
begrepen worden aile burgerlijke of handelsvennootschappen, ongeacht
of zij de rechtspersoonlijkheid bezitten en bovendien aile rechtspersonen
die op een of andere wijze aan het economisch Ieven deelnemen (Chesne,
G., o. c., biz. 225 en volg.;- Everling, U., o. c., biz. 34). Daarbij heeft het
geen belang of de betrokken rechtspersoon van publiekrechtelijke dan wei
privaatrechtelijke aard is. Uitgesloten zijn daarentegen verenigingen of
vennootschappen die politieke, culturele, godsdienstige, sociale, caritatieve
of soortgelijke doeleinden nastreven.
In de tweede plaats moet de rechtspersoon, wil zij kunnen beschouwd
worden als begunstigde der E.E.G. vestigingsvoorschriften, onderhorige
zijn van een der lid-Staten. Met het oog daarop bepaalt artikels8, eerste lid,
E.E.G. Verdrag dat de rechtspersoon moet opgericht zijn in overeenstemming met de wetgeving van een lid-Staat en dat zij haar statutaire zetel,
haar hoofdbestuur of haar hoofdvestiging binnen de Gemeenschap moet
hebben. In dit verband wordt onder plaats waar het hoofdbestuur zich
bevindt, verstaan de plaats waar de vennootschappelijke organen de voor
de activiteit der vennootschap wezenlijke beslissingen treffen terwijl plaats
der hoofdvestiging duidt op de localiteit waar het zwaartepunt der economische, industriele of commerciele bedrijvigheid der vennootschap ligt.
Genoemd artikel huldigt derhalve een zeer ruime opvatting nopens de
zogenoemde ,nationaliteit' van vennootschappen : anders dan naar Belgisch
recht, waar de plaats van het hoofdbestuur richtinggevend is (zie hoven,
nr I I, noot), noemt dit artikeJ de incorporatiewet, gecombineerd met een
van drie alternatieven met name de plaats van de statutaire zetel (die
fictief kan zijn), het hoofdbestuur of de hoofdvestiging, als nationaliteitsbeslissende factor. Volgens dit criterium zou een met Amerikaans kapitaal
maar voor een Belgisch notaris overeenkomstig de Belgische wet opgerichte vennootschap met statutaire zetel in Belgie, die haar hoofdbestuur
in de Verenigde Staten en haar hoofdinrichting buiten de gemeenschappelijke markt heeft, bijgevolg aanspraak kunnen maken op niet-discriminatoire vestiging in elk der E.E.G. lid-Staten (I).
Deze ruime opvatting werd nochtans niet volgehouden. De door de
Raad uitgevaardigde Algemene Programma's van I8 december I961 (zie
verder, nr 20 en volg.) voorzien immers dat, wil een vennootschap die
slechts een statutaire zetel (en dus niet haar hoofdbestuur ofhoofdvestiging)
binnen de Gemeenschap heeft, op niet-discriminatoire basis kunnen
(r) Volgens AuDINET, ]., o. c., biz. 1016 zou artikel 58, eerste lid, E.E.G. Verdrag
slordig opgesteld zijn en zou na de woorden ,statutaire zetel' geen komma maar wei het
woordje ,en' moeten staan. Opdat een vennootschap zou kunnen genieten van het recht
op niet-discriminatoire vestiging, zou zij dus, volgens Audinet, haar statutaire zetel en
haar hoofdbestuur of hoofdvestiging binnen de Gemeenschap moeten hebben. Het is
evenwel moeilijk deze zienswijze, tegen de duidelijke bewoordingen van genoemd artikel in,
bij te treden.

overgaan tot de oprichting van agentschappen, filialen of dochterondernemingen of tot de prestatie van diensten in de E.E.G. lid-Staten, haar
werkzaamheden een daadwerkelijk en duurzaam verband moeten vertonen
met de economie van een lid-Staat (I). Dergelijk verband zou bv. kunnen
blijken uit het door die vennootschap in een of meerdere lid-Staten verwezenlijkt zakencijfer (Gaudet, M., l. c., blz. 58). Het mag evenwel niet
afhankelijk worden gesteld van de nationaliteit van de aandeelhouders of
van de bestuurders der vennootschap.
AFDELING II

De algemene programma's van 18 december r96r
20 - Zoals reeds werd aangekondigd leggen artikelen 5 I en 63 E.E.G.
Verdrag aan de Raad de verplichting op Algemene Programma's uit te
werken voor de geleidelijke opheffing van de bestaande discriminatoire
voorschriften en praktijken inzake vestiging en dienstenverkeer (zie hoven,
nr I3). Deze programma's kwamen op I8 december I96I tot stand en
werden gepubliceerd in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen
van 15 januari 1962 (blz. 32 en volg.) (Over deze algemene programma's,
zie Pourvoyeur, R., Het algemeen programma betreffende de opheffing van
de beperkingen van de vrijheid van vestiging in de Euromarkt, T'. Best., I961,
blz. 315 en volg.). In feite zijn er twee algemene programma's : een inzake
vestiging in de eigenlijke zin van het woord (Pub!. Eur. Gem., 1962, blz. 36
en volg.) en een inzake het recht op dienstenverkeer (Pub!. Eur. Gem.,
I962, blz. 32 en volg.). Beide programma's zijn nochtans vrij gelijklopend
zodat ze samen kunnen besproken worden.

21 - BEGUNSTIGDEN -

ToELATING EN VERBLIJF. - Titel I van beide
programma's geeft een nadere omschrijving van de fysische en rechtspersonen die aanspraak kunnen maken op niet-discriminatoire behandeling.
In zover deze voorschriften verduidelijkingen inhouden van de desbetreffende Verdragsbepalingen kwamen zij hierboven bij de behandeling
van het toepassingsgebied ratione personae reeds ter sprake (zie hoven,
nr 18 en 19).
Het door het Verdrag voorziene recht op niet-discriminatoire vestiging
en dito dienstenverkeer is gedoemd dode letter te blijven indien aan de

(r) Titel I der genoemde Algemene Programma's, Pub!. Eur. Gem., 1962, biz. 32
en 36. De aldus aan de tekst van artikel 58, eerste lid, aangebrachte correctie zou steun
vinden in het laatste woord van het eerste lid van artikel 52 evenals in het eerste lid van
artikel 59 E.E.G. Verdrag waar vermeld wordt dat het recht om agentschappen, filialen
of dochtermaatschappijen op te richten of om diensten te presteren op het grondgebied
van een andere lid-Staat, toekomt aan onderdanen van een lid-Staat die binnen de Gemeenschap gevestigd zijn. Een vennootschap die alleenlijk een (fictieve) statutaire zetel heeft
binnen de Gemeenschap zou aan dit vestigingsvereiste niet voldoen.
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onderdanen der onderscheiden lid-Staten niet het recht wordt gegeven het
grondgebied van elke lid-Staat te betreden en er te verblijven. Vandaar
voorziet titel II van elk programma in de coordinatie v66r 31 december 1963
van de nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende
de toelating en het verblijf van de onderdanen der overige lid-Staten voor
zover genoemde bepalingen een belemmering kunnen vormen voor de
uitoefening van onder het vestigingsrecht vallende werkzaamheden.
In overeenstemming met artikelen 56 en 66 van het Verdrag wordt nochtans
voorbehoud gemaakt ten aanzien van discriminatoire voorschriften die
gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid (zie boven, nr r6). Ook voorschriften die het
aan gesalarieerde werknemers uit de overige lid-Staten onmogelijk maken
een onafhankelijk beroep aan te vangen op het grondgebied van de lid-Staat
waar zij werknemer zijn, ofschoon zij voldoen aan de voorwaarden gesteld
aan op dat tijdstip aankomende onafhankelijke ondernemers, moeten v66r ·
genoemde datum worden afgeschaft (vgl. art. 54, derde lid, litt. d., E.E.G.
Verdrag).
INHOUD VAN HET DISCRIMINATIEVERBOD INZAKE VESTIGING. - Zeer
belangrijk is titel III der programma's. Daar wordt een nadere omschrijving
gegeven van de beperkingen waarvan de opheffing overwogen wordt. Inzake
vestigingsrecht in de eigenlijke zin van het woord ( r) worden geviseerd :
elk verbod of elke belemmering van niet-gesalarieerde werkzaamheden van
onderdanen der overige lid-Staten, bestaande in een verschil inbehandeling
van de onderdanen der overige lid-Staten ten opzichte van de eigen onderdanen op grand van een wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling van
een lid-Staat of als gevolg van de toepassing van een dergelijke bepaling
of als gevolg van administratieve handelwijzen. Hiertoe, aldus het Algemeen
Programma, behoren de bepalingen en handelwijzen die alleen ten aanzien
van vreemdelingen de toegang of de uitoefening van een werkzaamheid
verbieden of afhankelijk stellen van een bijzondere vergunning zoals een
beroepskaart, of van de vervulling van nadere voorwaarden, of van een
voorafgaand verblijf of een voorafgaande stage in het land van ontvangst,
of van het voldoen aan bijzondere financiele lasten of die aileen ten aanzien
van vreemdelingen de bevoorradings- of afzetmogelijkheden belemmeren
of kostbaarder maken, de toegang tot de voorgeschreven of wenselijke
beroepsopleiding verbieden of bemoeilijken, de deelneming in vennootschappen (zie art. 54, derde lid, litt. f., E.E.G. Verdrag) of in sociale voorzieningen onmogelijk maken of beperken, een ongunstiger behandeling
ingeval van nationalisatie, onteigening of opvordering voorschrijven.
Tot de discriminatoire voorschriften en handelwijzen behoren evenzeer
22 -

(1) Het Algemeen Programma inzake dienstenverkeer bevat een gelijkaardige opsomming. Het houdt enkele bijkomende voorschriften in op het stuk van beperkingen t.a.v.
de betaling van verrichte diensten of t.a.v. het overbrengen van voor de uitvoering der
diensten noodzakelijke materialen, gereedschappen en financiele middelen.
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diegene die de uitoefening van gewoonlijk met het verrichten van een
betrokken werkzaamheid gepaard gaande rechten en bevoegdheden alleen
ten aanzien van vreemdelingen uitsluiten of bemoeilijken zoals beperkingen
inzake het sluiten van overeenkomsten, het deelnemen aan aanbestedingen
van openbare werken, het verkrijgen van concessies of vergunningen, het
verwerven, gebruiken of vervreemden van roerende en onroerende goederen
en rechten (zie art. 54, derde lid, !itt. e., E.E.G. Verdrag) en van intellectuele eigendom, het aangaan van leningen, het genieten van steunmaatregelen, het optreden in rechte, het zich aansluiten bij beroeps- en bedrijfsorganisaties.
Naast de hierboven genoemde, openlijk discriminatoire voorschriften
en handelwijzen, zijn ook verkapt discriminatoire praktijken uit den boze.
Aldus moeten ten aanzien van een bepaalde niet-gesalarieerde werkzaamheid gestelde toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden, die, ofschoon zij geen
onderscheid maken naar de nationaliteit, uitsluitend of in hoofdzaak belemmerend werken ten aanzien van vreemdelingen, eveneens worden
opgeheven.
23 - TIJDSCHEMA. Titel IV van het Programma inzake vestiging
stricto sensu en titel V van het Programma inzake dienstenverkeer (I)
houden het tijdschema in volgens hetwelk de verboden voorschriften en

praktijken moeten worden opgeheven.
Door het Programma inzake vestiging stricto sensu worden vier
etappes onderscheiden. Vooreerst is er de reeds verstreken etappe gaande
van I januari 1962 tot 31 december 1963; voorts zijn er nog drie tweejarige
etappes in het verschiet waarvan de eerste op 3I december I965, de tweede
op 3 I december I 967 en de laatste op 3 I december I 969 zegge bij het
verstrijken van de algemene overgangsperiode voor de toepassing van het
E.E.G. Verdrag ten einde loopt. Tijdens elk van deze vier etappes moet
een ganse reeks in bijlage bij het Programma inzake vestiging opgesomde
activiteiten worden vrijgemaakt. Ten aanzien van bepaalde groepen van
werkzaamheden bevat het programma evenwel bijzondere aanwijzingen
nopens de tenuitvoerlegging van het tijdschema. Dit is namelijk zo voor
de sector van de openbare werken, het verzekeringsbedrijf, de landbouwsector en de vervoersector.
Het Programma inzake dienstenverkeer houdt een gelijkaardig tijdschema in. In algemene regel moeten de beperkingen op het stuk van het
dienstenverkeer zijn opgeheven uiterlijk op het tijdstip waarop voor de
betrokken activiteit de beperkingen inzake vestiging zijn afgeschaft. Ook
hier gelden nochtans bijzondere voorschriften voor de verzekeringssector
(1) Het Programma inzake dienstenverkeer bevat een aan dit Programma eigen
titel IV waarin het voorschrift vervat in artikel 65 E.E.G. Verdrag nopens de niet-discriminatoire toepassing tijdens de overgangsperiode van nog bestaande discriminatoire voorschriften (zie boven, nr 13, noot), nader gelnterpreteerd wordt. Die niet-discriminatoire
toepassing moet namelijk gebeuren in de voor de onderdanen van aile lid-Staten gunstigste zin.
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(directe verzekeringen), de sector der openbare werken, de land- en tuin~
bouw alsmede voor het bankwezen en de cinematografie.
In grote trekken weergegeven ziet het tijdschema er ongeveer als volgt
uit. V66r 31 december 1963 moesten de beperkingen op de volgende gebieden vervallen zijn : mijnindustrie, textiel- en schoenindustrie, hout-,
kurk- en meubelnijverheid, papierindustrie, drukkerijen en uitgeverijen,
leder-, bont- en rubberindustrie, chemische industrie (behalve geneeskundige en farmaceutische produkten), petroleum- en kolenderivatenindustrie, aardewerk-, glas- en porseleinindustrie, metaalnijverheid en
machinebouw, bouwnijverheid, electriciteit-, gas-, stoom- en watervoorziening, groothandel, bank- en herverzekeringswezen, handel in
onroerende goederen, opslagplaatsen en pakhuizen, communicatiediensten,
een deel van de recreatienijverheid en verschillende diensten aan ondernemingen. V66r het einde van 1965 moeten de volgende gebieden vrijgemaakt zijn : bepaalde landbouwbedrijvigheden, de levensmiddelenindustrie, de vervaardiging van dranken; van geneesmiddelen en farmaceutische produkten, de groothandel in laatstgenoemde produkten, de
kleinhandel (met uitzondering van apotheken en leurhandel), directe
verzekeringen, bepaalde diensten aan ondernemingen waaronder belastingsadviezen, zekere recreatie- en persoonlijke diensten. Bij het einde van
31 december 1967 moeten discriminatoire voorschriften zijn afgeschaft op
de volgende gebieden : landbouw, visserij, aardolie en aardgas, tabaksindustrie, groothandel in kolen, kleinhandel in geneesmiddelen en farmaceutische produkten alsmede apotheken, levensverzekeringen en verzekeringsmakelaars, vervoersector, gezondheidszorg en wetenschappelijke
instellingen, bepaalde persoonlijke diensten (kapsalons bv.). Tenslotte
moeten voor 31 december 1969 zijn vrijgemaakt: bosbouw en bosbedrijf,
vervaardiging van transportmaterieel, leurhandel, onderwijs, rechtskundige
adviezen, bepaalde recreatiewerkzaamheden.
Bij het opstellen van voorgaande lijst werd rekening gehouden met
de belangrijkheid van de betrokken sector voor de werking der gemeenschappelijke markt alsmede met de moeilijkheden waarmee de verwezenlijking van het vestigingsrecht in de betrokken sector gepaard zal gaan
(Everling, U., o. c., blz. 53-54; - zie ook artikel 54, derde lid, !itt. a.,
alsmede artikel 63, derde lid, E.E.G. Verdrag).
24 - ERKENNING VAN DIPLOMA's EN COORDINATIE. - Titel V van het
Programma inzake vestiging entitel VI van het Programma inzake dienstenverkeer handelen over de onderlinge erkenning van titels en diploma's
alsmede over de coordinatie van nationale, niet-discriminatoire vestigingsvoorschriften (zie boven, nr 14).
Als algemene regel wordt voorop gesteld dat telkens ter uitvoering van
het Algemeen Programma de opstelling wordt voorbereid van richtlijnen
tot verwezenlijking in een bepaalde sector van het vestigingsrecht en het
recht op dienstenverkeer, er client te worden nagegaan of de opheffing
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van discriminatoire voorschriften moet worden voorafgegaan door, vergezeld
van of gevolgd door de onderlinge erkenning van diploma's en dergelijke
alsmede door de coordinatie van niet-discriminatoire vestigingsvoorschriften. Voorbehoud wordt evenwel gemaakt ten aanzien van geneeskundige, paramedische en farmaceutische beroepen waarvoor artikel 57,
derde lid, E.E.G. Verdrag uitdrukkelijk voorziet dat de geleidelijke opheffing van discriminatoire beperkingen slechts samen met de coordinatie
van de niet-discriminatoire voorschriften mag worden doorgevoerd.
In afwachting van de onderlinge erkenning van diploma's of van de
coordinatie van nationale vestigingsvoorschriften kan een overgangsregeling
worden voorzien. Deze kan er bv. in bestaan dat een door de overheid van
het land van oorsprong van de werkwillige afgeleverd attest waaruit blijkt
dat de betrokkene aldaar een bepaalde werkzaamheid tijdens een zeker
aantal jaren heeft uitgeoefend, voorlopig in de plaats van een diploma kan
worden aanvaard (zie verder, nr 33).
25 - Tenslotte bevat het Programma inzake vestigingsrecht nog twee titels
waarvan de eerste de coordinatie voorziet v66r 3 r december 1963 van de
nationale voorschriften inzake de waarborgen die in de onderscheiden
lid-Staten van de vennootschappen worden verlangd tot bescherming van
de rechten der aandeelhouders zowel als van de rechten van derden die
met de vennootschap in betrekking komen (zie artikel 54, derde lid, litt. g.,
E.E.G.-:Verdrag) (over deze co()rdinatie, zie verder, nr 39 en volg.).
Anderzijds voorziet titel VII de afscha.ffing van steunmaatregelen der
lid-Staten die de vestigingsvoorwaarden kunnen vervalsen en zulks uiterlijk
ter gelegenheid van de opheffing van de discriminatoire vestigingsvoorschriften voor de betrokken sector (zie artikel 54, derde lid, litt. h., E.E.G.
Verdrag).

26 - RECHTSKRACHT.- Onder de middelen met behulp waarvan de Raad
en de Commissie hun politiek ten aanzien van de lid-Staten en de particulieren op bindende wijze kunnen doorzetten (artikel r89 E.E.G. Verdrag;
- zie hoven, nr 7), komt het begrip algemeen programma niet voor. Het
Verdrag bepaalt dus niet uitdrukkelijk de rechtskracht die van dergelijke
maatregel uitgaat.
Het lijkt niettemin vast te staan dat de hierboven besproken algemene
programma's niet bij machte zijn rechtstreeks verplichtingen in hoofde
van de lid-Staten of hun onderhorigen te doen ontstaan. Vooraleer de erin
vervatte voorschriften verplichtingen doen ontstaan moeten zij verder
worden tenuitvoergelegd door middel van richtlijnen en nadien door middel
van internrechtelijke uitvoeringsvoorschriften (zie hoven, nr 13). Er wordt
nochtans aangenomen dat genoemde algemene programma's ten minste
bindend zijn ten aanzien van de communautaire overheid die ze heeft
uitgevaardigd in casu de Raad en derhalve ook -,meen ik- ten aanzien
van de lagere communautaire overheden zoals de Commissie (Gaudet, M.,
o. c., blz. 65).

Hieruit kan men twee gevolgen afleiden die tal van open vragen doen
rijzen. Eerste gevolg : vermits de Raad en de Commissie door de Algemene
Programma's gehouden zijn dienen zij het erin vastgelegde tijdschemabehoudens wijziging ervan door de Raad met de door het Verdrag voorgeschreven meerderhe1d - na te !even. Doen zij dit niet (de Raad en de
Commissie zijn aanzienlijk ten achter op het tijdschema : zie verder,
nr 29), kan dan door een lid-Staat een zogenaamde op artikel 175 E.E.G.
Verdrag gegronde recours en carence bij het Hof worden ingeleid? (r)
(Over deze recours en carence, zie verder, nr 169). Tweede gevolg : vermits
de genoemde algemene programma's in zekere mate bindend zijn, lijkt
artikel 173, E.E.G. Verdrag toepassing te vinden. Ret Hof van Justitie
kan derhalve de verenigbaarheid van de in de programma's vervatte voorschriften met het Verdrag onderzoeken en ze eventueel vernietigen (in
dezelfde zin, Gaudet, M., o. c.). Rekening houdend met het gedurfd karakter
van bepaalde door de programma's gegeven interpretaties is dit een niet
helemaal theoretische mogelijkheid.

HOOFDSTUK III
DE UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN VAN ARTIKELEN 52 EN VOLG.
E.E.G. VERDRAG
AFDELING

I

Het verbod van nieuwe en de afschaffing van bestaande
discriminatoire bepalingen
27 - VERBOD VAN NIEUWE DISCRIMINATIES .. - Zoals reeds werd vermeld
hebben de lid-Staten overeenkomstig artikelen 53 en 62 E.E.G. Verdrag
de verplichting op zich genomen geen nieuwe discriminatoire bepalingen
in hun rechtsorde te introduceren (zie hoven, nr 13). Dit houdt de verplichting in het op I januari 1958 bestaande statu quo te eerbiedigen.
Artikelen 53 en 62 zijn niet de enige zogenaamde stand-sttll bepalingen
die men in het Verdrag terug vindt. Gelijkaardige bepalingen treft men o.m.
aan in artikel 12 (verbod voor de lid-Staten nieuwe in- en uitvoerrechten
of heffingen in te voeren of het bedrag ervan te verhogen), artikel 32
(verbod de bestaande contingenten te verstrengen) en artikel 37, tweede
lid (verbod nationale monopolies van commerciele aard verder uit te
bouwen). De bedoeling van deze artikelen is duidelijk: vanaf de inwerkingtreding van de gemeenschappelijke markt dienen de lid-Staten zich ervan

(r) Zie in verband met deze vraag, LECOURT R., et CHEVALLIER, R., Chances et
malchances de !'harmonisation des legislations europeennes, D., 1963, Chr., biz. 273 en volg.
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te onthouden nieuwe voor de uitbouw van de markt schadelijke maatregelen
te treffen.
In zijn arrest van 5 februari I963 (]urisprudentie van het Hof van fustitie, I963, blz. 3 en volg. met conclusies van Adv.-Gen. Roemer; R. W.,
1962-63, 1925 en volg. met noot Suetens; ~.E. W.t I963, blz. 95 en volg.
met uittreksel uit de conclusies van Adv.-Gen. Roemer en met noot Samkalden; f. T., 1963, 185 en volg. met noot Rigaux) had het Hof vanJustitie
de gelegenheid de betekenis van een dezer stand-still clausules met name
van artikel 12 toe te lichten (over dit arrest, zie boven, nr 2, in fine, maar
vooral verder, nr 205). Het Hof overwoog o.m. ,dat de tekst van artikel
I2 een duidelijk en onvoorwaardelijk verbod bevat, derhalve een verplichting niet om iets te doen, doch om iets na te laten; dat deze verplichting
door de Staten van geen enkel voorbehoud is voorzien, waardoor zijn (sic)
werking afhankelijk zou worden gesteld van nadere bepalingen van nationaal
recht; dat dit verbod er zich krachtens zijn aard geheel toe leent onmiddellijk effect te verlangen in de rechtsbetrekkingen tussen de lid-Staten en hun
justitiabelen; overwegende dat de naleving van artikel I2 geen wettelijke
tussenkomst der Staten behoeft; dat de omstandigheid dat deze bepaling de
lid-Staten aanduidt als onderwerp van de verplichting zich te onthouden,
niet meebrengt dat hun ingezetenen daaraan geen rechten zouden kunnen
ontlenen ... ; dat ... de omstandigheid, dat het Verdrag bij bovengenoemde
bepalingen (artikelen I69 en I70 E.E.G. Verdrag) de Commissie en de lidStaten het recht geeft om een Staat, welke zijn verplichtingen niet is nagekomen, voor het Hof te dagen, geenszins meebrengt dat particulieren in
voor komende gevallen deze zelfde verplichtingen niet voor de nationale
rechter zouden kunnen inroepen ... ". Even tevoren had het Hof trouwens
opge merkt ,dat het gemeenschapsrecht derhalve, evenzeer als het, onafhankelijk van de wetgeving der lid-Staten, ten laste van particulieren verplichtingen in het leven roept, ook geeigend is rechten te scheppen welke
zij uit eigen hoofde kunnen geldig maken".
Uit dit belangrijk arrest kan men derhalve a-Aeiden dat artikel I2
rechtstreeks d.i. zonder wettelijke tussenkomst van de gemeenschapsorganen of van de lid-Staten toepasselijk is. Het is met andere woorden
self-executing. Voorts volgt uit dit arrest dat genoemd artikel, hoewel het
een aan de lid-Staten gericht verbod inhoudt, niettemin subjectieve rechten
doet ontstaan in hoofde van de ingezetenen van de lid-Staten die deze
ingezetenen voor hun nationale rechtbanken geldig kunnen maken.
Het lijdt geen twijfel dat de voorgaande overwegingen evenzeer gelden
voor de overige in het Verdrag vervatte stand-still clauses en in het bijzonder
voor artikelen 53 en 62. Ten aanzien van artikel 53 werd dit trouwens uitdrukkelijk bevestigd door het recente arrest van het Hof van Justitie van
IS juli I964 inzake 6/64 Costa tf ENEL (I). Men mag dus aannemen
(r) Dit arrest werd intussen met uittreksels ult de conclusies van Adv.-Gen. Lagrange
en met een noot van Sarnkalden gepubliceerd in S.E. W., 1964, biz. 472 en volg.
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dat een onderhorige van een lid-Staat die zich gekrenkt acht ingevolge de
uitvaardiging door een lid-Staat, in strijd met artikelen 53 en 62 van
het Verdrag, van een nieuwe discriminatoire bepaling, zich daarover bij
een bevoegde nationale rechtbank mag beklagen. Of die nationale rechtbank het aangevochten voorschrift, in de veronderstelling dat zij de
strijdigheid ervan met artikelen 53 en 62 heeft vastgesteld, ook nietig of
buiten toepassing mag verklaren, is een vraag die volgens het nationaal
recht van elke lid-Staat moet worden beantwoord (zie hierover verder,
nr 208 en volg.).
28 - Door Advocaat-Generaal Lagrange in zijn conclusies v66r het hierboven genoemde arrest van 15 juli 1964 inzake Costa t/ ENEL, evenals,
maar op minder duidelijke wijze, door het Hof zelf werd naar aanleiding
van de interpretatie van artikel 53 nog eens gewezen op het hierboven
(nr 10; zie ook, nr 22) gemaakte onderscheid tussen discriminatoire en
niet-discriminatoire vestigingsvoorschriften. Aileen tegen de eerstgenoemde
categorie is het in artikel 53 vervatte verbod gericht.
Advocaat-Generaal Lagrange drukt dit als volgt uit : ,11 suffit done,
pour que !'article 53 soit respecte, que de nouvelles restrictions ne soient
pas introduites quant a 1' existence de discriminations entre les ressortissants
des Etats membres ... I1 se peut, sans doute, que certaines restrictions ala
liberte d' etablissement resultent pour les non nationaux d' une mesure
prise par un Etat membre, par exemple en cas de nationalisation, mais une
telle mesure, parfaitement reguliere en elle-meme d'apres !'article 222,
ne sera pas contraire
l' article 53 si les conditions d' acces
l' exercice de
l' activite en cause sont restreintes ou supprimees de la meme maniere d l' egard
des nationaux et sans aucune discrimination vis-a-vis des non nationaux ... "
(cursief toegevoegd).
Maatregelen die de toe gang tot een activiteit op gelijke wijze voor eigen
onderdanen en voor onderdanen der overige lid-Staten beperken zijn dus
niet strijdig met het discriminatieverbod van artikel 53 (Over het discriminatieverbod in het algemeen, zie van Heeke, G., La notion de discrimination in Les aspects juridtques du Marche commun, Ann. fac. dr. Liege,
1958, blz. 127 en volg.).

a
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29 - 0PHEFFING VAN BESTAANDE DISGRIMINATIES. -In uitvoering van de
Algemene Programma's van 18 december 1961 tot opheffing van de bestaande discriminaties inzake vestiging en dienstenverkeer (zie hoven,
nr 20 en volg.) werden door de Raad reeds verschillende richtlijnen uitgevaardigd, die hierna zeer in het kort worden besproken (voor meer bijzonderheden zie van Gerven, W., Les droits d'etablissement et de prestation
de services dans le Marche commun, ]. T., 1964, 357 en volg.).
De uitvaardiging van deze richtlijnen kon evenwel niet verhinderen
dat de Raad en de Commissie reeds een aanzienlijke achterstand opliepen
in de tenuitvoerlegging van de door diezelfde autoriteiten opgestelde Algemene Programma's (over de gevolgen daarvan zie hoven, nr 26). Volgens

het in die programma's vervatte tijdschema moest immers reeds voor
31 december 1963 een groot aantal werkzaamheden (voor de opsomming
daarvan zie hoven, nr 23) zijn vrijgemaakt hetgeen niet alleen de uitvaardiging van richtlijnen maar ook de daaropvolgende afkondiging door
de onderscheiden lid-Staten van internrechtelijke bepalingen tot uitvoering
van de communautaire richtlijnen veronderstelt (zie hoven, nr 13, in fine).
Over het algemeen voorzien de richtlijnen een periode van zes maanden
vanaf de betekening der betrokken richtlijn voor de uitvaardiging van deze
internrechtelijke voorschriften. Welnu, eerst op 7 juli 1964 werd door de
Raad een richtlijn aangenomen ter vrijmaking van de belangrijke groep
van industriele activiteiten waarvan de volledige liberalisatie reeds v66r
31 december 1963 werd voorzien. Rekening houdend met de termijn van
zes maanden die door de richtlijn van 7 juli 1964 aan de lid-Staten wordt
gelaten om hun wetgeving in overeenstemming te brengen met de door die
richtlijn voorgeschreven maatregelen, moet men dus vaststellen dat de
Raad tenminste een jaar achter is op het door hem opgestelde tijdschema.
30 - Met het oog op de afschaf:fing van de in de onderscheiden lid-Staten

bestaande discriminatoire voorschriften heeft de Raad in de eerste plaats
twee richtlijnen van algemene strekking uitgevaardigd.
De eerste richtlijn die van 25 februari 1964 dagtekent (Pub!. Eur. Gem.,
1964, blz. 845 en volg.), schrijft de opheffing voor van beperkingen betreffende de-verplaatsing- en het verblijf van onderdanen van de lid-Staten
binnen de Gemeenschap : aan onderdanen van een lid-Staat die zich in
een andere lid-Staat willen vestigen of daar diensten willen verrichten,
evenals aan hun naaste verwanten moet op vertoon van een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort vrije toegang en een permanent verblijfsrecht worden verleend. Dit verblijfsrecht moet hun echter alleen worden
toegestaan voor zover de activiteiten die zij wensen uit te oefenen reeds
geliberaliseerd zijn.
Een tweede richtlijn van algemene strekking werd door de Raad op
31 mei 1963 aangenomen (Pub!. Eur. Gem., 1963, blz. 1109 en volg.).
Overeenkomstig deze richtlijn zijn de lid-Staten ertoe gehouden de beperkingen op te heffen in verband met de betaling van geliberaliseerde
diensten. Deze richtlijn is niet van toepassing op deviezentoewijzingen aan
toeristen.
31 - De meeste richtlijnen hebben evenwel betrekking op de opheffing
van discriminatoire bepalingen en praktijken die in bepaalde economische
sectoren bestaan.
Zo werden op 2 april 1963 twee richtlijnen goedgekeurd waardoor een
begin wordt gemaakt met de verwezenlijking van het vestigingsrecht op het
gebied van de landbouw (Pub!. Eur. Gem., 1963, blz. 1323 en volg. en 1326
en volg.). De eerste van deze twee richtlijnen verplicht de lid-Staten hun
voorschriften en praktijken af te schaffen waardoor het aan onderdanen
van andere lid-Staten die gedurende twee jaar als gesalarieerd landbouw-
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arbeider op het gebied van de reglementerende lid-Staat werkzaam zijn
geweest, onmogelijk of moeilijk wordt gemaakt zich in diezelfde Staat als
zelfstandig landbouwer te vestigen. Onder de af te schaffen voorschriften
worden genoemd diegene die de aanschaffing of inbezitneming van landbouwgoederen alsmede het voorkeurrecht betreffende die goederen beperken of die de mogelijkheid algemene of bijzondere kredieten, steunmaatregelen en subsidies voor landbouwers te genieten, of deel uit te maken
van landbouwcooperaties en andere verenigingen uitsluiten of beperken.
De tweede richtlijn betreffende de landbouw heeft tot doel het nietdiscriminatoir vestigingsrecht ten voordele van onderdanen der E.E.G.
landen te verwezenlijken ten aanzien van landbouwbedrijven die sedert
meer dan twee jaren verlaten of onbebouwd zijn. Anderzijds werd door
de Commissie op 3 maart 1964 een ontwerp van nieuwe richtlijn aan de
Raad overgemaakt tot vrijmaking van een groot aantal diensten op het stuk
van de landbouw (Zevende Algemeen Verslag van de Commissie, 1964,
par. 55;- de tekst van dit ontwerp met de door het Parlement voorgestelde
wijzigingen vindt men in Publ. Eur. Gem., 1964, blz. 1738 en volg; zie
ook Pub!. Eur. Gem., 1964. blz. 2772 en volg. Het oorspronkelijke ontwerp
van de Commissie vindt men in Supplement van het Bulletin van de E.E.G.,
1964, nr. 4, blz. 15 en volg.).
Een richtlijn van 15 oktober 1963 past het vestigingsrecht toe op de
cinematografische sector (Pub!. Eur. Gem., 1963, blz. 2661 met rectificaties
op blz. 2923; - zie ook Publ. Eur. Gem., 1964, blz. 1025). Deze richtlijn
voorziet in de vrije invoer, distributie en exploitatie van korte films, documentaire films en lange films die in de oorspronkelijke versie met of zonder
onderschriften worden vertoond op voorwaarde dat ze de ,nationaliteit"
van een der lid-Staten bezitten. Deze nationaliteit wordt bepaald overeenkomstig de in artikelen 3 en 4 van genoemde richtlijn vastgelegde criteria.
De richtlijn voorziet bovendien in een verruiming van de op het stuk van
nagesynchroniseerde films bestaande contingenteringen. De Commissie
bereidt op het gebied van het filmbedrijf nog twee andere richtlijnen voor
die met alle op dit gebied bestaande discriminatoire beperkingen gedaan
zullen maken (zie Zevende Algemeen Vers!ag van de Commissie, 1964
par. 49; de tekst van een voorstel van de Commissie voor een tweede
richtlijn inzake filmbedr;jf vindt men in Supplement van het Bulletin van
de E.E.G., 1964, nr. 3 blz. 7 en volg.).
Betreffende de herverzekering en de retrocessie van verzekeringen werd
een richtlijn uitgevaardigd op 25 februari 1964 (Publ. Eur. Gem., 1964,
blz. 878 en volg.) waardoor de op dit stuk bestaande discriminatoire voorschriften verboden werden. Voor Belgie betekent dit dat, met het oog op de
uitoefening van deze werkzaamheden door onderhorigen van andere
lid-Staten, de verplichting een beroepskaart te bezitten moet worden
afgeschaft.
Twee richtlijnen die eveneens van 25 februari 1964 dagtekenen, breiden
het vestigingsrecht uit tot de werkzaamheden in de groothande! en tot de

werkzaamheden van tussenpersonen in handel, industrie en ambacht (Publ.
Eur. Gem., 1964, blz. 863 en volg. en 869 en volg.;- zie ook verder nr 33
omtrent de voor die sectoren getroffen overgangsmaatregelen). Onder
werkzaamheden die onder de groothandel ressorteren worden verstaan
de werkzaamheden verricht door ieder natuurlijk of rechtspersoon die er
zijn beroep van maakt geregeld goederen op eigen naam en voor eigen
rekening te kopen en weder te verkopen, hetzij aan handelaren, groat- of
kleinhandelaren, hetzij aan verwerkers, hetzij aan bedrijfsmatige verbruikers
of grootverbruikers. De goederen kunnen weder worden verkocht in
dezelfde staat of na in de groothandel gebruikelijke verwerking, behandeling
of verpakking. Zowel de binnenlandse handel als de uitvoer- of doorvoerhandel zijn geviseerd. Onder tussenpersonen worden zowel zelfstandige
personen als makelaars, commissionarissen of professionele lasthebbers
als personen in loondienst zoals handelsreizigers en handelsvertegenwoordigers bedoeld.
Tenslotte werden op 7 juli 1964 twee richtlijnen betreffende de verwerkende industrie en de sector van de winning van delfstoffen uitgevaardigd
(Publ. Eur. Gem., 1964, blz. 188o en 1871;- ook voor deze sectoren werden
overgangsmaatregelen getroffen : zie verder nr 33). Door deze richtlijnen
wordt de vrijmaking beoogd van de meeste industriele activiteiten. Opnieuw
moet elke lid-Staat de bestaande beperkingen die ten aanzien van onderdanen der overige lid-Staten een discriminatoire werking hebben, afschaffen. Op het stuk van de verwerkende industrie zijn de farmaceutische
nijverheid, de scheeps- en vliegtuigbouw en de vervaardiging van spoorwegmateriaal evenwel uitgesloten evenals op het stuk van de winning van
delfstoffen de exploratie- en boringswerkzaamheden voor de winning van
petroleum en aardgas.
Er weze nog vermeld dat de Commissie op 16 maart 1964 aan de Raad
een antwerp van richtlijn overmaakte betreffende het deelnemen van aannemers uit de lid-Staten aan door de overheden der lid-Staten uitgeschreven
aanbestedingen voor openbare werken (Voor meer bijzonderheden hieromtrent, zie Zevende Algemeen Verslag van de Commissie, juni 1964, par. 54;
voor anbere door de Cemmissie aan de Raad overgemaakte voorstellen van
richtlijnen inzake vestigingsrecht zie de supplementen van het Bulletin van
de E.E.G., 1964, nr 8, blz, 27 en 9/10, blz. 2 en 14).
32 - ToEZICHT OP DE UITVOERING VAN DE RICHTLIJNEN DOOR DE LIDSTATEN. - Zoals vroeger werd opgemerkt (zie hoven, nr 13) bevatten de
door de communautaire instanties uitgevaardigde richtlijnen geen rechtstreeks toepasselijk recht. De toepassing ervan moet door de nationale
wetgevende of administratieve organen door middel van de uitvaardiging
van gepaste internrechtelijke voorschriften worden verzekerd. Eens de
richtlijnen aldus werden toegepast client men erover te waken dat geen
nieuwe nationale voorschriften de reeds afgelegde weg ongedaan maken.
Toezicht en controle zijn dus noodzakelijk.

~--]-
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Dit toezicht kan in de eerste plaats op nationaal vlak bv. in de schoot
van het nationaal parlement worden uitgeoefend. Het Belgisch initiatief tot
oprichting van een speciale parlementaire commissie voor Europese Zaken
bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers client te worden toegejuicht
(zie De Croo, H. F., De commissie voor Europese Zaken bij de Kamer der
Volksvertegenwoordigers, R. W., 1963-64, 529 en volg.). Aan deze parlementaire Commissie zou de opdracht moeten worden gegeven na te gaan
of door de Raad uitgevaardigde richtlijnen binnen de voorgeschreven
termijn door de bevoegde nationale instanties werden ten uitvoer gelegd,
maar ook of in voorbereiding zijnde wetgevende bepalingen verenigbaar
zijn met de van kracht zijnde europeesrechtelijke regelen.
Ook op communautair vlak moet dit toezicht worden uitgeoefend. Met
het oog daarop leggen de uitgevaardigde richtlijnen aan de lid-Staten te
recht de verplichting op de Commissie in kennis te stellen van door elke
lid-Staat getroffen maatregelen ter uitvoering van de betrokken richtlijn.
Anderzijds is het wenselijk dat elke lid-Staat de Commissie eveneens op
de hoogte stelt van alle nieuwe voorschriften die hij voornemens is uit te
vaardigen op de gebieden waarop de bestaande richtlijnen betrekking
hebben. De verwezenlijking van deze laatste soort van controle lijkt evenwel
niet van een leien dakje te lopen (zie Zevende Algemeen Verslag van de
Commissie, 1964, par. 44).
Naast de hierboven genoemde vormen van preventief toezicht is er
natuurlijk steeds de mogelijkheid voor de Commissie alsmede voor elke
lid-Staat om een beroep in te stellen bij het Hof van Justitie te Luxemburg
ingeval de Commissie of een lid-Staat van oordeel is dat een der lid-Staten
zijn krachtens het Verdrag op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen (artikelen 169 en 170, E.E.G. Verdrag). Desgevallend kan ook
door een particulier met succes op een nationale rechtbank beroep worden
gedaan (zie hoven, nr 27 en verder, nr 205).

AFDELING

II

De coordinatie van nationale vestigingsvoorschriften
33 - Om de vroeger vermelde redenen (zie hoven, nr 14) client de uitschakeling van discriminatoire voorschriften en praktijken inzake vestiging
tot op zekere hoogte gepaard te gaan met de coordinatie van de in elke
lid-Staat bestaande niet-discriminatoire vestigingsvoorschriften (1). In dit
(r) Over de betekenis van de term coordinatie, zie BAUMANN, J., Die Harmonisierung
des Niederlassungsrecht in verschiedenen Staatengruppen in Deutsche Landesreferate zum VI.
internationalen Kongressfilr Rechtsvergleichung in Hamburg, 1962, biz. r6S en volg., evenals
het niet gepubliceerde Franse rapport voor hetzelfde Congres van ProT, A., l' Harmonisation
du droit d' etablissement dans les differents groupes regionaux d' Etats.
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verhand speelt de onderlinge erkenning van nationale diploma's een
helangrijke rol.
Het ware ongetwijfeld wenselijk dat deze coordinatie op een hepaald
gehied terzelfdertijd kan worden doorgevoerd met de afschaffing op datzelfde gehied van de hestaande discriminatoire voorschriften (zie ook
hoven, nr 24), Ingevolge de grote moeilijkheden die de coordinatie van
nationale wetgevingen meehrengt en de relatief korte tijdspannen die voor
de afschaffing van de hestaande discriminatoire voorschriften werden voorzien is zulks evenwel niet mogelijk gehleken (Zevende Algemeen Verslag
van de Commissie, 1961, par. 45 en 46). De Raad heeft derhalve zijn toevlucht
moeten nemen tot het treffen van overgangsmaatregelen die in afwachting
van de definitieve coordinatie toepassing zullen vinden.
Aldus werden op 25 fehruari 1964, toen het vestigingsrecht werd
toepasselijk gemaakt op de groothandel en de tussenpersonen (zie hoven,
nr 31) alsmede op 7 juli 1964, toen het vestigingsrecht ook tot de verwerkende nijverheid werd uitgehreid (ibid.), terzelfdertijd richtlijnen
uitgevaardigd houdende overgangsmaatregelen voor de genoemde sectoren
(Pub!. Eur. Gem., 1964, hlz. 857 en volg. en 1863 en volg.). In heide gevallen heogen deze overgangsmaatregelen twee doeleinden.
In de eerste plaats willen zij het aan ondernemers uit lid-Staten die
een liherale vestigingswetgeving kennen, mogelijk maken van de afschaffing
der discriminatoire voorschriften in de genoemde domeinen ook effectief te
kunnen genieten in die lid-Staten die een- strenge, -voor. eigen onderdanen
zowel als voor vreemdelingen geldende vestigingswetgeving hezitten (zie
hoven, nr 14). Zij voorzien dus dat wanneer een lid-Staat de toegang tot een
hepaalde (vrijgemaakte) activiteit afhankelijk stelt van het hezit van een
algemene, handels- of vakkennis, deze lid-Staat ten aanzien van onderhorigen uit de overige lid-Staten als voldoende hewijs van dergelijke kennis
moet aanvaarden de daadwerkelijke zelfstandige uitoefening van de hetrokken activiteit in die andere lid-Staat gedurende een hepaald, in de
richtlijnen vastgesteld aantal jaren.
Anderzijds willen de hesproken richtlijnen vermijden dat ondernemers
die in hun eigen land niet gekwalificeerd zijn tot het uitoefenen van een
hepaalde werkzaamheid ingevolge de daar hestaande strenge vestigingswetgeving, naar de lid-Staten met een liherale vestigingswetgeving zouden
afzakken teneinde zich daar onder inroeping van hun recht op niet-discriminatoire vestiging met het oog op de uitoefening der hetrokken activiteit
te vestigen (zie hoven, nr 14). Om dit ongewenst resultaat te voorkomen
kan een lid-Staat waar de uitoefening der hetrokken werkzaamheid niet
afhankelijk wordt gesteld van het hezit van algemene, handels- of vakkennis,
de Commissie machtiging vragen, gedurende een heperkte periode en voor
een of meer hepaalde werkzaamheden, van de onderdanen afkomstig uit
een lid-Staat waar dergelijke regeling wel hestaat, het hewijs te eisen dat zij
ook in hun land van herkomst gekwalificeerd zijn om de activiteit die ze
wensen aan te vangen, uit te oefenen. Deze machtiging kan door de Comm1ss1e aileen verleend worden indien de hetrokken lid-Staat zich voor

ernstige schadelijke gevolgen gesteld ziet die voortvloeien uit de vrijmaking
van het recht op vestiging en dienstenverkeer in de betrokken sector.
Uiteraard zullen deze overgangsmaatregelen niet meer nodig zijn zodra
de vestigingswetgeving der onderscheiden lid-Staten op voldoende wijze
gecoi:irdineerd is.
34 - Naast de coi:irdinatie van niet-discriminatoire vestigingsvoorschriften
schrijft artikel 56, tweede lid, E.E.G. Verdrag eveneens de coi:irdinatie voor
van bepaalde discriminatoire vestigingsvoorschriften die ten uitzonderlijke
titel mogen blijven voortbestaan. Het betreft hier namelijk de discriminatoire voorschriften welke uit hoofde van de openbare orde, de openbare
veiligheid en de volksgezondheid gerechtvaardigd zijn (zie hoven, nr 16).
Door de Raad werd op 25 februari 1964 een eerste richtlijn tot coi:irdinatie van laatstgenoemde voorschriften uitgevaardigd (Pub!. Eur. Gem.,
1964, blz. 850 en volg.). Deze richtlijn bevat geen positieve bepaling van
de begrippen openbare orde, openbare veiligheid en volksgezondheid. Zij vergenoegt zich ermee, voor wat betreft de begrippen openbare orde en
openbare veiligheid, enkele omstandigheden en feiten aan te geven die door
de lid-Staten niet als redenen van openbare orde en openbare veiligheid
mogen worden ingeroepen. Zo mag het enkel bestaan van een strafrechtelijke veroordeling evenmin als het verlopen van het identiteitsbewijs op
grand waarvan de betrokkene het land is binnengekomen, onder de mom
van maatregelen van openbare orde of openbare veiligheid als motivering
voor niet-toelating of verwijdering van de betrokkene dienen. Voorts
preciseert de richtlijn dat genoemde begrippen niet voor economische
doeleinden mogen worden aangevoerd en dat zij uitsluitend moeten berusten op het persoonlijk gedrag van de betrokkene. Wat betreft het begrip
volksgezondheid, noemt de richtlijn de ziekten of gebreken op die alleen
de weigering het grondgebied van een lid-Staat te betreden of een eerste
verblijfsvergunning af te geven kunnen rechtvaardigen. Ontstond de ziekte
of het gebrek na de afgifte van de eerste verblijfsvergunning dan kan zulks
de weigering van de verlenging der vergunning of de verwijdering van het
grondgebied niet wettigen. Verder geeft de richtlijn ook de richting aan
die moet worden gevolgd bij de coi:irdinatie van de in de onderscheiden
lid-Staten gevolgde procedures voor het inroepen van gronden van openbare
orde, openbare veiligheid en volksgezondheid ter zake van verplaatsing en
verblijf van vreemdelingen.
35 - Men kan van oordeel zijn dat er tot nog toe op het stuk van de coi:irdinatie van vestigingsvoorschriften alsmede op het stuk van de onderlinge
erkenning van diploma's weinig tot stand werd gebracht. Men mag evenwel
niet uit het oog verliezen dat beide opdrachten zeer veel voorafgaand
studiewerk vergen.
Omtrent de stand van dit studiewerk vangt men nu en dan wel eens
een echo op. Over de moeilijkheden die ermee gepaard gaan, kan men zich

als buitenstaander nochtans moeilijk een oordeel vormen (zie hierover ook
Stein, E., Assimilation of national laws as a function of european integration,
The American Journal of International law, 1964, blz. 1 en volg. alsmede
van Gerven, W., In welke mate werkt de uitbouw der E.E.G. rechtseenheid
in de hand, R. W., 1963-64, 1793 en volg.).
De omvang van de coordinatie opdracht van de Raad en de Commissie
kan men evenwel vermoeden wanneer men een der laatste vruchten van het
afgelegde studiewerk onderzoekt met name de op 21 februari 1964 aan de
Raad overgemaakte richtlijn inzake de coordinatie van belangrijke delen
van het vennootschappenrecht der onderscheiden lid-Staten. Omwille van
het belang dat dit ontwerp voor privatisten vertoont, zal het hierna in een
afzonderlijke afdeling worden onderzocht.

AFDELING

III

Het E.E.G. vestigingsrecht en het vennootschapsrecht
van de lid-Staten
36 - De uiteindelijke bedoeling van de E.E.G. vestigingsvoorschriften is
het vrij verkeer van fysische zowel als rechtspersonen binnen de gemeenschappelijke markt mogelijk te maken door de afschaffing van alle voorschriften en praktijken die in een bepaalde lid-Staat verantvioordelijk zijn
voor een discriminatoire behandeling van ondernemingen uit andere lidStaten. Samen met de andere middelen tot instelling der gemeenschappelijke
markt zal dit noodzakelijkerwijze tot een vermeerdering van handelsbetrekkingen tussen de lid-Staten leiden. Onderhorigen van een bepaalde
lid-Staat zullen bijgevolg meer en meer in contact komen met vennootschappen uit andere lid-Staten ofwel doordat zij met die vennootschappen
overeenkomsten zullen sluiten ofwel doordat zij aandeelhouder van dergelijke vennootschappen willen worden. In beide gevallen zullen deze onderhodgen, wellicht onbewust, geneigd zijn vanwege de buitenlandse onderneming dezelfde rechtswaarborgen te verwachten als vanwege een onderneming uit de eigen lid-Staat. Ingevolge de verscheidenheid van de nationale
vennootschapswetten is dit nochtans niet altijd het geval.
De opstellers van het E.E.G. Verdrag gaven zich hiervan rekenschap.
Handelend over het vestigingsrecht droegen zij de Raad en de Commissie
op ,voor zover nodig, de waarborgen te coordineren welke in de lidStaten worden verlangd van de rechtspersonen... om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in die rechtspersonen als van derden,
ten einde die waarborgen gelijkwaardig te maken" (artikel 54, derde lid,
litt. g.).
Door het Algemeen Programma inzake vestiging stricto sensu werd deze
coordinatie tegen eind december 1963 voorzien (zie hoven, nr 25). Ingevolge
de omvang dezer opdracht was het de Commissie evenwel onmogelijk de

opgelegde termijn te eerbiedigen (Zevende Algemeen Verslag van de Commissie, juni I964, par. 53). Eerst op 2I februari I964 werd door de
Commissie een eerste voorstel van richtlijn ter coordinatie van het vennootschappenrecht der lid-Staten aan de Raad overgemaakt (De Nederlandse
tekst van deze richtlijn vindt men o.m. in het Supplement van het Bulletin
van de E.E.G., I964, nr. 3, blz. I3 en volg. alsmede in het juni-nummer
van de 42ste jaargang van het Nederlandse tijdschrift DeNaamloze Vennootschap, blz. 40 en volg. In dat nummer vindt men ook vier bijdragen van
eminente Nederlandse juristen over het voorstel van richtlijn. Tijdens de
hierna volgende korte bespreking der richtlijn zal naar deze bijdragen
verwezen worden).
Het voorstel van richtlijn voorziet in artikel I6 dat v66r I januari I965
de lid-Staten alle wijzigingen moeten aanbrengen in hun wettelijke en
administratieve bepalingen, welke noodzakelijk zijn om aan de bepalingen
van deze richtlijn te voldoen. Het is duidelijk dat deze datum niet zal kunnen
behouden worden (Over het algemeen kader van deze richtlijn en de
procedure die moet gevolgd worden bij de vaststelling ervan, zie Schermers,
H. G., De eerste richtlijn van de E.E.G. over het vennootschapsrecht, De
Naamlooze Vennootschap, I964-65, blz. 42 en volg.).
37 - EEN EuROPEES VENNOOTSCHAPSTYPE? - Vooraleer de bespreking
aan te vangen van de richtlijn tot coordinatie van het nationaal vennootschappenrecht moet even gewag worden gemaakt van het aan de gang zijnde
debat nopens de wenselijkheid van de creatie van een Europees Vennootschapstype (Onder de talrijke bijdragen hieromtrent leze men Rault, J.,
Pour la creation d'une societe commerciale de droit europeen, Rev. trim. dr.
comm., I96o, blz. 740 en volg.; -van Ommeslaghe, P., La creation d'une
societe commerciale de type europeen, ]. T., I96o, 457 en volg.;- Vasseur, M.,
Pour une ~ociete de type europeen, De Naamlooze Vennootschap, I964-65,
blz. I ~n volg.; -van der Grinten, W. C. L., Contre une ::::ociete de type
europeen, ibid., blz. 8 en volg.).
Volgens de voorstanders van een europees vennootschapstype is het
wenselijk en in overeenstemming met de geest van het E.E.G. Verdrag
een eenvormige europeesrechtelijke vennootschapsvorm in het leven te
roepen. Dit kan op drie verschillende manieren gebeuren : ofwel door de
eenmaking van de zes nationale wetgevingen inzake naamloze vennootschappen, ofwel door de creatie van een bijzondere supranationale vorm
van naamloze vennootschap die onder geen enkele der nationale wetgevingen zou ressorteren maar wiens grondslag en statuut door een internationaal verdrag zouden worden vastgelegd (I), ofwel door de incorporatie

(r) Reeds thans voorziet het Euratomverdrag (artikel 45 en volg.) in de mogelijkheid
gemeenschappelijke ondernemingen op te richten dit zijn ondernemingen welke van funda-

menteel belang zijn voor de ontwikkeling van de industrie op het gebied van de kernenergie binnen de Gemeenschap. Zij worden opgericht overeenkomstig de in het Euratomverdrag daaromtrent neergelegde bepalingen. Over deze gemeenschappelijke onder-
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in de nationale wetgeving van elk der zes landen van een tussen de lidStaten overeengekomen antwerp houdende oprichting van een bijzondere
naamloze vennootschapsvorm, die naast de thans in elke nationale wetgeving bestaande vorm van naamloze vennootschap zou komen. Ten einde
een eenvormige interpretatie van een dergelijke eenvormige vennootschapsvorm te verzekeren zou het bovendien vereist zijn dat geschillen die verband
houden met de uitlegging der eenvormige bepalingen in laatste instantie
aan een communautair gerechtshof zeals het Hof van Justitie te Luxemburg,
zouden kunnen worden voorgelegd (Vasseur, M., l. c., nr 9, in fine).
Aan de totstandkoming van een eenvormig europees vennootschapstype zouden talrijke voordelen verbonden zijn. Zij zou de oprichting van
dochtermaatschappijen in andere lid-Staten in de hand werken doordat
de oprichters gebruik kunnen maken van een hun vertrouwde vennootschapsvorm. Ook zou zij de verplaatsing van de zetel van een vennootschap
naar een andere lid-Staat evenals de fusie van vennootschappen van verschillende nationaliteit bevorderen : eens het europees vennootschapstype
bestaat zullen deze verrichtingen voor de vennootschappen die onder deze
vorm werden opgericht, geen overgang van een bekende naar een onbekende
lex societatis betekenen. Tenslotte zou het bestaan van een europees
vennootschapstype meer zekerheid verschaffen aan onderhorigen uit andere
lid-Staten die met de in die vorm opgerichte vennootschap overeenkomsten
willen sluiten of erin kapitalen beleggen : zij zouden immers te doen
hebberi met- een vn~emde
met wier rechtstatuut zij evenwel
vertrouwd zijn. Al deze voordelen zijn door de opstellers van het E.E.G.
Verdrag gewild zeals blijkt uit het hierboven (nr 36) geciteerde artikel 54,
derde lid, litt. g., van het Verdrag alsmede uit artikel 220 van het Verdrag
dat o.m. bepaalt dat de lid-Staten door verdere onderhandelingen aan hun
onderdanen moeten verzekeren : ,.de onderlinge erkenning van vennootschappen ... , de handhaving van de rechtspersoonlijkheid in geval van verplaatsing van de zetel van het ene land naar het andere en de mogelijkheid
tot fusie van vennootschappen die onder verschillende nationale wetgevingen ressorteren". Men mag hieruit afleiden, aldus de voorstanders
van een europees vennootschapstype, dat de creatie van dergelijke vennootschap met de doelstellingen van het E.E.G. Verdrag volledig in overeenstemming is.

venriootscl:iap-

38 - De opgesomde voordelen zijn meer schijn dan werkelijkheid zeals
door de tegenstanders van de creatie van een eenvormige europeesrechtelijke vennootschapsvorm op overtuigende wijze wordt aangetoond (zie
van der Grinten, W. C. L., l. c.). Het valt sterk te betwijfelen of vennootschappen zich van hun voornemen dochtermaatschappijen in den vreemde
op te richten laten afbrengen ingevolge hun onbekendheid met het vreemde
nemingen, zie DoMSDORF, E. P. M. W., Gemeenschappelijke ondernemingen in de zin van
het Euratomverdrag, N.].B., 1963, biz. 197 en volg. en 230 en volg. ;-zie ook GoLDMAN, B.,
Le droit des societes internationales, ]. Dr. Int., 1963, biz. 320 en volg.
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recht : in elk geval, trouwens ook voor de oprichting van een binnenlandse
vennootschap, doet men beroep op een deskundige. Hieraan kan worden
toegevoegd dat ook een dochtermaatschappij die onder de vorm van een
Europese vennootschap zou zijn opgericht, met het haar onbekende vreemde recht zal in aanraking komen zodra zij tot het sluiten van (arbeids-,
leveranciers-, verkoop- en andere) overeenkomsten overgaat. Of de verplaatsing van maatschappelijke zetel naar een andere lid-Staat en de fusie
van vennootschappen van verschillende nationaliteit veel baat zullen trekken
uit het bestaan van een europese vennootschapsvorm is eveneens twijfelachtig. Dergelijke verrichtingen - waarvan de eerste, oorlogsomstandigheden of koloniale naweeen daargelaten, trouwens uitzonderlijk is worden ingegeven of achterwege gelaten ingevolge hoofdzakelijk fiscale
overwegingen. Moeilijkheden die verband houden met de rechtsvorm der
betrokken vennootschap(pen) kunnen door middel van aangepaste internationale Verdragen, zoals door artikel 220 E.E.G. Verdrag wordt gesuggereerd, ter zijde worden geschoven. Tenslotte kan de grotere zekerheid
voor aandeelhouders in vreemde vennootschappen of voor derden die met
vennootschappen uit de andere lid-Staten in betrekking komen, even goed,
of zoals hierna zal blijken beter, door middel van coordinatie der nationale
wetgevingen worden nagestreefd.
Het grootste bezwaar dat tegen de oprichting van een eenvormig
europees vennootschapstype kan worden aangevoerd lijkt dit te zijn : er is
veel kans toe dat een dergelijke vennootschapsvorm die tot stand moet
komen door onderling overleg tussen de lid-Staten, door de onderhorigen
van alle lid-Staten om twee redenen als een vreemd bestanddeel zal worden
ervaren (Dit zou het belangrijkste voordeel van het besproken vennootschapstype met name de vertrouwdheid van alle E.E.G. onderhorigen met
deze vorm van vennootschap, ongedaan maken). In de eerste plaats zal het
besproken vennootschapstype waarschijnlijk, bij wijze van compromis, het
karakter vertonen ,van de grootste gemene deler van de naamloze vennootschapsvorm in de verschillende rechtsstelsels" (Vander Grinten, W. C. L.,
l. c., blz. 9, nr 3). Zoals dikwijls bij internationale regelingen het geval is
zal dit comprornis-karakter vooral in de formulering tot uiting komen :
over de materiele inhoud van de tekst is vaak geen overeenstemming bereikt
zodat interpretatiemoeilijkheden en -verschillen onvermijdbaar zijn. Een
tweede reden ligt in het partieel karakter van de aan een dergelijke vennootschapsvorm inherente eenvormigheid. De schepping van een nieuwe
europese vennootschapsvorm laat het bestaande nationaal vennootschapsrecht onberoerd. Nochtans ,in de rechtsontwikkeling vormt het nationale
rechtspersonenrecht en het nationale vennootschapsrecht steeds meer een
eenheid" (ibid.). Richt men nu een nieuw europeesrechtelijk type van
vennootschap op dan zal dit type ofwel buiten de eenheid en de evolutie
van het nationale vennootschapsrecht blijven en dus een vreemd karakter
gaan vertonen ofwel in die eenheid en evolutie binnen elke lid-Staat worden
opgenomen en dan zijn eenvormigheid verliezen. Uniforme regelingen,
aldus Van der Grinten (ibid.), zijn mogelijk ten aanzien van onderwerpen

.-=~=:L

die zoals het wissel- en chequerecht, het octrooirecht, het auteursrecht een
min of meer zelfstandige plaats in het rechtssysteem innemen, niet ten
aanzien van onderwerpen die zoals een bepaalde vennootschapsvorm binnen
een nationaal rechtssysteem nauw verbonden zijn met andere niet eengemaakte rechtsinstituten in casu de andere vennootschapsvormen.
39 - DE VOORGESTELDE RICHTLIJN VAN 21 FEBRUARI 1964. - Het coordineren van de nationale wetgevingen door middel van richtlijnen ondervangt het hierboven weergegeven bezwaar.
Vermits een richtlijn de lid-Staten alleen bindt ten aanzien van het
te bereiken resultaat maar ze vrij laat vorm en middelen te kiezen om het
opgelegde resultaat te verwezenlijken, kunnen de nationale instanties de
door het Verdrag verplichte en door het voorstel van richtlijn nader omschreven gelijkwaardigheid van rechtswaarborgen voor aandeelhouders en
derden op de manier die zij verkiezen, teweeg brengen. Zij kunnen de
voorgeschreven regeling in hun nationaal vennootschapsrecht op de volgens
hen meest aangepaste wijze incorporeren. Aan de eenheid van het vennootschapsrecht of nog ruimer van het rechtspersonenrecht van elke lid-Staat
doen de voorgestelde communautaire voorschriften aldus geen afbreuk.
Er valt reeds onmiddellijk op te merken dat de voorgestelde richtlijn
een beperkt karakter vertoont. Vooreerst betreft zij uitsluitend bepaalde in
de nationale rechtsstelsels voorkomende vennootschapsvormen met name
de vennootschappen op aandelen en de vennootschappen met beperkte
aansprakelijkheid. Hieronder vallen wat Belgie betreft de naamloze vennootschappen, de commanditaire vennootschappen op aandelen en de
personenvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en wat Nederland betreft (waar de P.V.B.A. onbekend is) de naamloze vennootschappen
en de commanditaire vennootschappen op aandelen. Ten aanzien van deze
vormen van vennootschappen wier werkzaamheid vaak de grenzen van het
nationale grondgebied overschrijdt, vertoont de coordinatie immers een
urgent karakter.
Anderzijds heeft de richtlijn slechts betrekking op drie reeksen van
voorschriften waarvan de coordinatie met het oog op de bescherming van
de belangen van derden van bijzonder belang is. Zij betreft namelijk de
nationale voorschriften met betrekking tot de openbaarmaking van vennootschappelijke documenten, de rechtsgeldigheid van voor rekening der
vennootschap aangegane verbintenissen en de nietigheid van vennootschappen.
Het is hier niet de plaats om te onderzoeken in welke mate het Belgisch
vennootschapsrecht wijzigingen moet ondergaan ten einde het aan het in
de besproken richtlijn voorgeschreven resultaat aan te passen. Een beknopt
overzicht van het antwerp van richtlijn en enkele algemene bemerkingen
mogen thans volstaan.
40 - 0PENBAARMAKING. - Betreffende de openbaarmaking van vennootschappelijke documenten houdt de richtlijn voorschriften in nopens de

gegevens die moeten gepubliceerd worden, de wijze van publikatie en de
sancties verbonden aan niet-publikatie (Over dit deel van de richtlijn
gezien in perspectief van het Nederlandse vennootschapsrecht, zie Lowensteyn, F. J. W., De voorschriften met betrekking tot de openbaarmaking in
het antwerp eerste richtlijn, De Naamlooze Vennootschap, 1964-65, biz. 47
en volg.).
Artikel 2 van het antwerp van richtlijn somt de gegevens op waarvan
de openbaarmaking door de onderscheiden lid-Staten moet worden verzekerd. Het spreekt vanzelf dat de wetgeving van elke lid-Staat gebeurlijk
de openbaarmaking van bijkomende gegevens verplichtend mag stellen.
De in artikel 2 weergegeven lijst beoogt aan aandeelhouders en derden een
minimum van bescherming te geven.
Moeten worden bekendgemaakt : de oprichtingsakte en de statuten
indien deze in een afzonderlijke akte zijn opgenomen; de wijzigingen van
deze akten alsmede, na dergelijke wijzigingen, een volledig bijgewerkte
tekst van de statuten of, wanneer deze slechts regels bevatten betreffende
de interne werking van de vennootschap, van de oprichtingsakte ; de
identiteit van de wettelijke of statutaire vertegenwoordigers, bestuurders
en toezichters der vennootschappen en hun respectieve bevoegdheden;
de identiteit van de balanscommissarissen indien de wet daarin voorziet;
de jaarlijkse balans en de winst- en verliesrekening (voor P.V.B.A.'s is dit
slechts voorgeschreven indien het bedrag van hun balans I.ooo.ooo rekeneenheden hetzij so.ooo.ooo fr. - zie verder, nr 149 - overschrijdt);
verandering van de vennootschappelijke zetel; rechterlijke uitspraken
houdende nietigverklaring van de vennootschap ; benoeming, identiteit
en bevoegdheden van de vereffenaars der vennootschap en beeindiging der
vereffening.
Uit de voorgaande opsomming blijkt dat, wat betreft de openbaarmaking van de jaarstukken, de richtlijn vasthoudt aan het onderscheid
tussen naamloze vennootschappen en kapitaalkrachtige P.V.B.A.'s enerzijds en minder kapitaalkrachtige P.V.B.A.'s anderzijds. Men ziet niet in
waarom een kleine naamloze vennootschap die - doordat al haar aandelen
op naam zijn en niet ter beurze genoteerd - geen beroep doet op het
sparend publiek aan een zwaardere publikatieplicht moet worden onderworpen dan om het even welk ander fysisch of rechtspersoon. Het ware te
verkiezen dat, zoals thans in Nederland, aileen open vennootschappen
(in tegenstelling tot besloten vennootschappen) wier aandelen hetzij aan
toonder zijn hetzij ter beurze zijn genoteerd, aan de publikatieplicht zouden
worden onderworpen (Lowensteyn, o. c., biz. 48).
41 - Men mag zich niet Iaten misleiden door de lengte van de lijst te
publiceren gegevens. Al deze gegevens moeten niet noodzakelijk in een
officieel mededelingenblad zoals in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad
verschijnen. Nopens de wijze van openbaarmaking schrijft artikel 3 van het
antwerp van richtlijn immers voor dat elke lid-Staat vrij is hetzij publikatie

in een officieel mededelingenblad (en gebeurlijk ook in andere kranten)
hetzij deponering bij een griffie of een andere officiele instantie hetzij
inschrijving in een register (bv. het handelsregister) als methode van
publikatie te kiezen. Elke lid-Staat kan eveneens een gebeurlijk verschillende methode van openbaarmaking voor elke soort van te publiceren
gegevens voorschrijven. Ook kan de openbaarmaking van eenzelfde gegeven
op verschillende manieren worden opgelegd. In dat geval moet echter een
coordinatie worden voorzien om afwijkingen te vermijden; bovendien moet
worden aangegeven welke methode van openbaarmaking ten aanzien van
derden doorslaggevend is.
In iedere lid-Staat moet per vennootschap een dossier worden aangelegd. In dit dossier zullen aile behoorlijk bijgewerkte gegevens waarvan
de openbaarmaking is voorgeschreven, voorkomen. Volledig of gedeeltelijk
afschrift van elk gegeven moet op schriftelijk verzoek en tegen betaling van
de normale administratiekosten worden afgegeven (artikel 4).
T enslotte regelt artikel 5 de bekendmaking van bepaalde gegevens op
stukken uitgaande van de vennootschap d.z. brieven, facturen, bestelbonnen en tarieven. Deze gegevens zijn : de plaats en het nummer van het
handelsregister, de rechtsvorm, de plaats van de zetel, het bedrag van het
kapitaal en eventueel het feit dat de vennootschap zich in vereffening
bevindt.
42 - Het ontwerp van richtlijn voorzienwee s6orten van sancties ingeval
van niet-publikatie. Vooreerst moet elke lid-Staat repressieve maatregelen
vaststellen ten aanzien van niet-openbaarmaking van de jaarstukken, nietdeponering van de voorgeschreven documenten en verklaringen in het
vennootschapsdossier, het ontbreken van de voorgeschreven vermeldingen
op vennootschappelijke stukken (artikel7). Elke lid-Staat moet bepalen wie
gehouden is aan de formaliteiten van openbaarmaking te voldoen (artikel6).
Een andere sanctie wordt door het ontwerp van richtlijn voorzien in
geval van niet-openbaarmaking van wijzigingen in de oprichtingsakte of de
statuten. Indien dergelijk verzuim deze wijzigingen niet van rechtsgevolgen
berooft, moet het in elk geval tot gevolg hebben dat deze wijzigingen aan
derden te goeder trouw niet kunnen worden tegengeworpen. De wetgeving
der lid-Staten kan deze derden evenwel toestaan zich op de niet openbaar
gemaakte wijzigingen te beroepen (artikel 9).
Het ontwerp van richtlijn bevat dan nog, in het deel handelende over
de openbaarmaking, een voorschrift van verregaande materieelrechtelijke
betekenis. Artikel 8 schrijft namelijk voor dat voor de rechtshandelingen
aangegaan vooraleer de vennootschap in wording de rechtspersoonlijkheid
verkreeg, de personen die ten name van de vennootschap in oprichting
hebben gehandeld, hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk gehouden zijn
tenzij de vennootschap, na op regelmatige wijze te zijn opgericht, de aangegane verplichtingen overneemt. M.a.w. komt de in oprichting zijnde
vennootschap om een of andere reden niet tot stand of weigert zij de v66r

haar ontstaan aangegane verplichtingen te bekrachtigen, dan zijn de oprichters voor die verplichtingen persoonlijk gehouden.
43 - RECHTSGELDIGHEID VAN DE VER~INTENISSEN VAN DE VENNOOTSCHAP.
- Op het stuk van de rechtsgeldigheid van voor rekening der vennootschap
aangegane verbintenissen regelt het ontwerp van richtlijn twee materies.
Artikel IO betreft de tegenstelbaarheid aan derden van het mandaat
van diegenen die als orgaan de bevoegdheid bezitten de vennootschap te
verbinden. Werd de benoeming ofhet ontslag van dergelijke personen niet
openbaar gemaakt, dan kunnen deze handelingen niet aan derden te goeder
trouw worden tegengeworpen. Wanneer zij zulks verkiezen, kunnen deze
laatsten zich niettemin op deze niet openbaar gemaakte handelingen beroepen. Deze regel houdt niets sensationeels in. Omgekeerd voorziet het
tweede lid van artikel IO dat, wanneer de openbaarmaking op regelmatige
wijze geschiedde, een onregelmatigheid in de benoeming van bedoelde
personen niet meer aan derden te goeder trouw kan worden tegengeworpen.
Derden te goeder trouw, die niet beter weten of behoorden te weten,
kunnen dus afgaan op wat openbaar werd gemaakt.
Merkwaardiger is artikel I I (over dit artikel zie de bijdrage van
van Oven, A., De E.E.G. richtlijn en de bevoegdheidsoverschrijding door
orgctnen, De Naamlooze Vennootschap, I964-65, blz. 44 en volg.). Het eerste
lid van dit artikel stelt dat de vennootschap ten opzichte van derden gebonden wordt door handelingen welke door haar organen zijn verricht,
tenzij deze handelingen de grenzen welke de wet aan hun bevoegdheden
stelt of de grenzen van het vennootschapsdoel overschrijden. De vennootschap is dus niet gebonden door handelingen die door de organen der
vennootschap werden verricht in strijd met bij de wet aan hun bevoegdheden gestelde beperkingen of met overschrijding van de grenzen van het
vennootschapsdoel (over de stand van ons recht in dit opzicht zie Ronse, J.,
Overzicht van de rechtspraak, Vennootschappen, T.P.R., I964, blz. 69 en
volg., nr I9 en 85). In dit laatste geval zal de vennootschap tegenover
derden nietteinin gebonden zijn wanneer bedoelde derden ,op goede
gronden hebben mogen aannemen dat de handeling met de vennootschap
binnen de grenzen van dit doel gebleven is". Goede trouw kan dus als verweer tegen het niet-gebonden zijn van de vennootschap worden ingeroepen
wanneer het handelingen betreft die buiten het vennootschapsdoel vallen
maar niet wanneer het gaat over handelingen die de grenzen van de wettelijke bevoegdheid der bestuurders te buiten gaan. De wet - in tegenstelling
met het doel van een vennootschap - moet immers door iedereen gekend
zijn. Ook dit lijkt nog in overeenstemining te zijn met ons huidig vennootschapsrecht.
Het tweede lid van artikel I I wijkt daarentegen resoluut af van ons
huidig rechtsstelsel. Het stelt immers dat statutaire beperkingen aan de
bevoegdheden van de organen, ook al werden zij openbaar gemaakt, aan
derden niet kunnen worden tegengeworpen. Dergelijke statutaire beperkingen, aldus het ontwerp van richtlijn, hebben slechts rechtsgevolg in de

interne verhoudingen van de vennootschap. Op dit beginsel wordt ogenschijnlijk slechts een uitzondering voorzien. De wetgevingen van de lidStaten kunnen namelijk de tegenstelbaarheid aan derden voorzien van
statutaire clausules die de handtekening van meer dan een persoon vereisen
voor het binden der vennootschap. Nochtans wanneer de derden ,op goede
gronden" mochten aannemen dat dergelijke clausule in een bepaald geval
niet meer van toepassing was, dan is zelfs deze clausule niet tegenstelbaar.
44 - Naar huidig Belgisch recht zijn openbaar gemaakte statutaire beperkingen aan de bevoegdheden van de organen van een vennootschap in
beginsel tegenstelbaar aan derden (van Ommeslaghe, P., Le regime des
societes par actions et leur administration en droit compare, Brussel, 1960,
blz. 485). Op dit algemeen beginsel wordt evenwel een correctie aanvaard
ten voordele van derden te goeder trouw : indien het voor rekening van
de vennootschap optredende orgaan tegenover een derde de schijn heeft
verwekt dat het wel degelijk bevoegd was en wanneer de derde redelijkerwijze op de aldus verwekte schijn is voortgegaan, is de vennootschap in
weerwil van de zelfs openbaar gemaakte statutaire clausules niettemin tot
naleving van de opgenomen verbintenissen gehouden (zie hierover, van
Gerven, W., Bewindsbevoegdheid, Brussel, 1962, blz. 223 en volg.).
De in het ontwerp van richtlijn vervatte oplossing vertrekt van een
diametraal tegengesteld standpunt. : zelfs openbaar gemaakte .statutaire
beperkingen aan de bewindsbevoegdheden van een vennootschapsorgaan
zijn niet tegenstelbaar aan derden (De uitzondering met betrekking tot
clausules die een gezamenlijke handtekening voorschrijven wordt verder
buiten beschouwing gelaten). Dit standpunt knoopt aan bij het Duitse
recht. Paragraaf 74, tweede lid, van het Aktiengesetz bepaalt immers :
,Dritten gegenuber ist eine Beschrankung der Vertretungsbefugnis des
Vorstands unwirksam". De vraag rijst nu of de ontwerpers van de richtlijn
dit beginsel tot in zijn uiterste consequenties willen toegepast zien. Door de
Duitse rechtspraak is het beginsel van niet-tegenstelbaarheid van statutaire
beperkingen immers verregaand gemilderd. Aldus wordt een statutaire
beperking, die nochtans uitsluitend interne werking zou hebben, niettemin
tegengesteld aan een derde die op de hoogte was van de statutaire beperking
en bovendien ook wist of behoorde te weten dat het bestuur zich aan die
beperking niet stoorde. M.a.w. aan derden te kwader trouw zijn, aldus de
Duitse rechtspraak, de statutaire beperkingen toch tegenstelbaar (zie
van Oven, o. c., blz. 46). Niettegenstaande hun volledig verschillend uitgangspunt zouden het Belgische en het Duitse recht in hun toepassing dus
niet zozeer uiteenlopen.
In het ontwerp van E.E.G. richtlijn vindt men echter geen spoor van
de aldus door de Duitse rechtspraak aan het beginsel van § 74, tweede lid
Aktiengesetz aangebrachte mildering. Duidt dit erop dat de richtlijn
roomser wil zijn dan de paus en het aan de Duitse wet ontleende beginsel
strakker wil toegepast zien dan de Duitse rechtbanken het tot nog toe
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deden? Dit punt moet ongetwijfeld worden opgehelderd (van Oven,
behoudens ingrijpende wijziging
van het ontwerp van richtlijn- op dit stuk voor het Belgisch recht een
verandering op til is.

ibid.). Intussen staat het vast dat er -

NrETIGHEID VAN VENNOOTSCHAPPEN.- In verband met de nietigheid
van de vennootschappen die het voorwerp uitmaken van het antwerp van
richtlijn, worden voornamelijk twee punten geregeld te weten de gronden
van nietigheid en de rechtsgevolgen van de nietigheid (zie hierover, Van
der Grinten, W. C. L., De regeling omtrent de nietigheid, De Naamlooze
Vennootschap, I964-6s, blz. so en volg.).
Vooraleer de gronden van nietigheid aan te geven bepaalt artikel I 2
dat in de lid-Staten (zoals Belgie) wier wettelijke bepalingen bij de oprichting van de vennootschap geen voorafgaande administratieve of rechterlijke controle voorschrijven, de oprichtingsakte van de vennootschap en
de wijzigingen daarvan bij authentieke akte moeten worden verleden.
Door het antwerp van richtlijn worden vervolgens de enige gronden ,van
onbestaanbaarheid, van absolute nietigheid, van relatieve nietigheid of
van vernietigbaarheid" opgesomd die ten aanzien van de behandelde vennootschappen mogen gelden. Het zijn: I) het ontbreken van de oprichtingsakte en, in de Ianden waar een voorafgaande controle bij de oprichting
van de vennootschap is vereist, het niet-naleven van deze formaliteit of,
in de Ianden waar de authentieke vorm vereist is, het ontbreken daarvan en
2) het ongeoorloofde of met de openbare orde strijdige karakter van het
doel van de vennootschap (artikel 13) (I).
Betreffende de rechtsgevolgen van de nietigheidsverklaring bepaalt
artikel I4 van het antwerp van richtlijn dat de nietigheid op zichzelf de
rechtsgeldigheid van voordien ten opzichte van derden in naam van de
vennootschap aangegane verbintenissen niet aantast. Anderzijds brengt
de nietigheid de likwidatie van de vennootschap mede op dezelfde wijze
als bij ontbinding. Voor zover de verbintenissen tegenover de schuldeisers
van de vennootschap zulks vereisen, blijven de deelnemers in de vennootschap gehouden tot starting van het door hen onderschreven maar niet
volgestorte bedrag. Tenslotte voorziet artikel IS dat een in kracht van
gewijsde gegane rechterlijke beslissing waarbij de nietigheid van de vennootschap is uitgesproken, erga omnes werkt.

45 -

-46 - De regeling omtrent de nietigheid van de aan de richtlijn onder-

worpen vennootschappen is ongetwijfeld het zwakste deel van het antwerp
van richtlijn. Talrijke vragen blijven onbeantwoord.
Zo stelt zich bv. in verband met de gronden van nietigheid de vraag of
de richtlijn ook de gemeenrechtelijke gronden van nietigheid (afwezigheid
van toestemming, ernstige gebreken in de toestemming, onbekwaamheid
(r) Het laatste lid van artikel 13 is onbegrijpelijk (in dezelfde zin:
W. C. L., o. c., blz. sr, nr 41, die de schrapping aanbeveelt).

VANDER GRINTEN,

van partijen) heeft willen terzijde schuiven. Weliswaar zullen deze gemeenrechtelijke gronden in het geval van een N.V. of een P.V.B.A. slechts de
nietigheid meebrengen van de verbintenis van de betrokken aandeelhouder(s) (VanRyn, I, nr 318 en 324; II, nr 899). Indien evenwel ingevolge
de nietigheid van de verbintenissen van een of meer aandeelhouders het
aantal geldig verbonden aandeelhouders minder dan twee is komt naar
Belgisch recht (dat eenmansvennootschappen niet erkent) het bestaan van
de vennootschap in het gedrang.
Het is juist in verband met deze niet-erkenning van eenmansvennootschappen dat de bijzonderste vragen oprijzen. Volgens het antwerp van
richtlijn mag het recht der lid-Staten nog slechts twee gronden van nietigheid voorzien. Moet men hieruit afleiden dat ons vennootschappenrecht
voortaan de geldigheid van eenmansvennootschappen zal moeten erkennen ?
En indien deze vraag bevestigend moet worden beantwoord, wil dit dan
ook zeggen dat de vereniging van alle aandelen of deelbewijzen in de hand
van een deelhebber als grond van ontbinding der bestudeerde vennootschappen moet worden afgeschaft ? Het antwerp van richtlijn spreekt
weliswaar niet van ontbinding maar alleen van onbestaanbaarheid, nietigheid en vernietigbaarheid. Maar is het niet onaanvaardbaar dat een vennootschap die als eenmansvennootschap geldig tot stand komt onmiddellijk
om diezelfde reden tot ontbinding zou kunnen worden aangesproken ?
Ook met betrekking tot de rechtsgevolgen van nietigheid blijven talrijke
vragen zonder antwoord. Artikefi4
het-ontwerp oep-aa1t daf de nietigheid der vennootschap de rechtsgeldigheid van met derden aangegane verbintenissen onberoerd laat. Is dit ook zo ten aanzien van derden te kwader
trouw die bv. kennis hadden van het ongeoorloofd karakter der vennootschap ? En kunnen derden te goeder trouw verkiezen zich op de nietigheid
der aangegane verbintenissen te beroepen? (zie verder, Van der Grinten,
w. c. L., o. c., nr s).

van

47 - SLOTBEMERKING. - Er werd reeds vroeger op gewezen dat de ontwerpers van de richtlijn van 21 februari 1964 inzake de coordinatie van het
vennootschapsrecht der lid-Staten de datum van 1 januari 1965 voorstellen
als het tijdstip waarop de lid-Staten moeten klaar zijn met het aanbrengen
van wijzigingen in hun nationaal recht teneinde het met de voorschriften
van de richtlijn in overeenstemming te brengen (zie hoven, nr 36). Dit wil
zeggen dat v66r die datum de nationale parlementen de nodige wetten zouden moeten hebben gestemd, waarvan de inhoud na definitieve uitvaardiging van het hierboven besproken antwerp van richtlijn, eerst nog door
deskundigen door middel van vergelijking van het huidig vennootschapsrecht met de voorschriften van de tot dusver niet zeer duidelijke richtlijn
moet worden vastgelegd. Dit is een opdracht waarmee men niet in enkele
maanden maar wellicht eerst na verschillende jaren klaar is.
Uit het voorafgaande overzicht is trouwens gebleken dat, indien de
richtlijn in haar huidige (gebrekkige) vorm wordt uitgevaardigd, ver-

schillende belangrijke WlJZigmgen aan ons vennootschapsrecht zullen
moeten worden aangebracht. In dit verband kan de hierna woordelijk
geciteerde vaststelling van een Nederlands jurist volledig onderschreven
worden : ,Rest ons slechts onze verbazing uit te spreken over de onbekommerdheid waarmede de Commissie der E.E.G. zich aan een partiele
harmonisatie van het vennootschapsrecht heeft gewaagd. Unificatie van
privaatrechtelijke regels is tot dusverre steeds een taak geweest die met
grate zorgvuldigheid werd verricht door de meest deskundige juristen die
de deelnemende staten ter beschikking hadden. Van hen die zich aan een
unificatie van privaat recht wagen, mag een diepgaande kennis van de te
unificeren rechtssystemen worden verwacht en meer dan dat. Beschikt de
commissie inderdaad over de deskundige bijstand die hoofdzakelijk is voor
de taak die zij op zich heeft genomen ? Heeft zij zich de omvang van deze
taak ten valle gerealiseerd? Verscheidenheid van recht is nog altijd te
prefereren hoven uniform slecht recht" (Lowensteyn, F. J. W., De voorschriften met betrekking tot de openbaarmaking in het antwerp eerste richtlijn,
De Naamlooze Vennootschap, 1964-65, blz. so).

DEEL II

KARTELRECHT
HOOFDSTUK I
INLEIDENDE BESCHOUWINGEN
48 - BEGRIP EN TERMINOLOGIE. - Aan de grondslag van het economisch
bestel van een vrije natie ligt het beginsel van vrijheid van handel en
nijverheid en het daaruit voortvloeiend beginsel van vrijheid van mededinging. Deze vrijheden zijn evenwel niet absoluut en ze worden het steeds
minder. Aan het principe van vrije mededinging tussen ondernemingen
worden aldus twee algemene beperkingen gesteld. Vooreerst mag een onderneming bij de uitoefening van haar vrij mededingingsrecht geen handelingen verrichten die onverenigbaar zijn met de eerlijke gebruiken inzake
handel en nijverheid. Vervolgens mag zij alleen of in samenwerking met
andere ondernemingen dit recht niet zodani aanwenden dat de uitoefening
van 1tze e rec t oor andere ondernemin en onmo eli'k of roteli' s
eper t war t. Beide algemene beperkingen hebben nood aan nadere
•prec1senng. Ret is niet zonder meer duidelijk wat wel en wat niet verenigbaar is met de eerlijke handelsgebruiken. Evenmin ligt het voor de hand
vanaf welk punt een beperking van het vrije mededingingsrecht van een
ondernemer door een ander ontoelaatbaar wordt. Het verbieden van elke
afspraak tussen ondernemers of van elke machtsconcentratie waardoor de
mededingingspositie van andere ondernemers wordt aangetast zou tot een
onbeperkte versnippering en een ware anarchie leiden waarvan zowel de
ondernemers als de verbruikers het slachtoffer zouden zijn. Alleen bepaalde
afspraken en machtsposities verdienen veroordeeld te worden. Er is dus
een behoefte aan wettelijke voorschriften die genoemde algemene beperkingen nader omschrijven.
Terwijl de voorschriften en rechterlijke beslissingen strekkende tot
handhaving der eerlijke handelsgebruiken traditioneel onder het leerstuk
der onrechtmatige mededinging worden gegroepeerd, lijkt het aangewezen
de voorschriften en beslissingen inzake beperking van het mededingingsrecht van een of meer ondernemers door een of meer andere ondernemers
met de term kartelrecht aan te duiden(1). Onder kartels worden dan alle
(1) Betreffende de onrechtmatige mededinging bevat het E.E.G. Verdrag geen
bijzondere bepalingen. Wel voorziet art. 100 van het Verdrag dat richtlijnen zullen worden
vastgesteld .,voor het nader tot elkaar brengen van de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen der lid-Staten welke rechtstreeks van invloed zijn op de instelling of de werking

soorten van mededingingsregelingen verstaan. De term mededingingsrecht,
die wei eens in de plaats van kartelrecht wordt gebruikt, kan dan worden
aangewend om aile regelen inzake mededinging, waaronder deze inzake
onrechtmatige mededinging en inzake kartels, te benoemen.
49 - 00RSPRONG EN HUIDIGE STAND VAN WETGEVING. - Kartelrecht ingevolge zijn oorsprong ook wei anti-trustrecht genoemd - kwam voor
het eerst tot stand in de Verenigde Staten van Amerika en wei in 1890
toen de Sherman Act werd goedgekeurd. Sedertdien maar vooral na de
tweede wereldoorlog kreeg het ook vaste voet in talrijke Europese Ianden.
Onder de zes E.E.G. Ianden bezitten Duitsland, Frankrijk, Nederland en
Belgie thans een eigen nationale kartelwetgeving, die in elk dezer Ianden
naast de E.E.G. kartelwetgeving geldt (over hun onderlinge verhouding,
zie verder, nr 95 en volg.).
Zoals men weet kwam de Belgische wet tot bescherming tegen het
misbruik van economische positie eerst op 27 mei 1960 dit is na het in
werking treden van het E.E.G. Verdrag tot stand (Over de oorsprong en de
achtergrond van het kartelrecht, leze men van Heeke, G., De bescherming
tegen de misbruiken van economische macht, R. W., 1947-48, 625 en volg.; voor een vergelijkend overzicht der nationale kartelwetgevingen, zie van de
zelfde schrijver, Rechtsvergelijkende aantekeningen bij de wet tot bescherming tegen het misbruik van economische machtspositie, R. W., 196o-6r,
409 en volg., en Le droit des cartels et des monopoles dans la Communaute
Economique Europeenne, Schweizerischen]uristen-Zeitung, 1964, 213 en volg.,
alsmede de algemene en nationale rapporten die over de kartelwetgeving
in de zes E.E.G. Ianden werden voorgedragen op het Internationaal Colloquium voor Europees recht gehouden te Brussel van 12 tot 14 oktober 1961
en die in 1962 in de reeks van het Interuniversitair Centrum voor Rechtsvergelijking werden uitgegeven).
Op Europees vlak zijn de kartelbepalingen die in het E.E.G. Verdrag
voorkomen niet de eerste. Inderdaad ook in het E.G.K.S. Verdrag (art. 65
en volg.) zijn kartelbepalingen vervat waarvan de toepasselijkheid nochtans
beperkt is tot de kolen en staalsector. Ingevolge dit beperkt toepassingsgebied blijven laatstgenoemde voorschriften hier verder buiten bespreking
(Een vergelijking tussen de E.E.G. en E.G.K.S. kartelbepalingen vindt
men bij Barents, J. M., Art. 85 E.E.G. en art. 65 E.G.K.S., N.].B., 1963,
blz. 383 en volg. ;-zie ook de bijdrage met dezelfde titel van Hoobroeckx,
N.].B., 1963, biz. 583-584).

van de gemeenschappelijke markt''. In dit verband werd door de Commissie a.m. een rechtsvergelijkende studie ondernomen van de nationale voorschriften inzake onrechtmatige
mededinging. Deze studie moet de Commissie in staat stellen de gebieden te kennen waarop
verschillen tussen nationale voorschriften het vrij goederenverkeer bijzonder bemoeilijken,
en een aanpassing van deze voorschriften voor te bereiden (Zesde Algemeen Verslag over
de werkzaamheden van de Gemeenschap, juni 1963, par. 53).

Het valt niet te miskennen dat de Amerikaanse Sherman Act in het
bijzonder en het Amerikaanse anti-trustrecht in het algemeen de opstellers
der E.G.K.S. en E.E.G. kartelbepalingen mede gei:nspireerd hebben. In de
opstelling van deze bepalingen hadden trouwens ook Amerikaanse juristen
de hand. Dit moge er op wijzen dat bij de verdere uitbouw van het Europees
kartelrecht het Amerikaanse voorbeeld en de jarenlange praktijk die erop
volgde wellicht geroepen zijn om een belangrijke rol te spelen (over recente
ontwikkelingen in het Amerikaanse antitrustrecht, zie o.m. Callmann, R.,
U.S.A. Antitrustrecht im jahre r963, Wirtschaft und Wettbewerb, hierna
Wu W, 1964, blz. 391 en volg.; - Marbert, K., Alleinvertriebsvertriige und
Antitrustrecht, WuW, 1964, blz. 299 en volg.; - Suetens, L. P., Verkooporganisatie in de U.S.A., E.E. W., 1963, blz. so8 en volg.).
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50 - HET KARTELRECHT IN HET ALGEMEEN KADER VAN HET E. E.G. VERDRAG.
- De kartelbepalingen die in artikelen 85 en volg. E.E.G. Verdrag zijn
neergeschreven, mogen niet afzonderlijk worden gelezen. Zij vormen een
integrerend bestanddeel van het gehele mechanisme dat door het E.E.G.
Verdrag werd ingesteld met het oog op de verwezenlijking van een gemeenschappelijke markt (zie Ellis, J. J. A., en Van den Heuvel, H., Europees
mededingings- en kartelrecht, losbladige uitgave, Alphen a.d. Rijn, I, § 2,
blz. 19 en volg.). Zoals bekend beoogt het Verdrag de instelling van een
systeem van vrije mededinging tussen alle binnen de gemeenschappelijke
markt werkzame ondernerningen. Daartoe voorziet het in de afschaffing
van alle van overheidswege uitgevaardigde belemmeringen en discriminaties die een vrij goederen-, personen- en kapitaalverkeer in de weg staan.
Aldus moeten tegen het einde van de overgangsperiode d.i. v66r 3 I december 1969 alle douanerechten en contingenteringen alsmede alle discrirninatoire voorschriften inzake vestiging en dienstenverkeer, die thans
verantwoordelijk zijn voor de compartimentering van de gemeenschappelijke markt in nationale economische entiteiten, uit de wereld zijn.
Gezien in dit perspectief is het de bedoeling der E.E.G. kartelvoorschriften de econornische supranationale eenheid die het gevolg zal zijn van
de afschaffing der zopas genoemde overheidsbelemmeringen en -discriminaties, te vrijwaren tegen bestaande of nieuwe beperkingen der vrije mededinging die ditmaal op privaat initiatief d.i. ingevolge de gedraging van
een of meer individuele ondernemingen zouden worden in het Ieven geroepen. Afspraken tussen machtige ondernemingen zijn immers in staat
even doelmatige marktverdelingen, prijsdiscriminaties en dgl. tot stand te
brengen als douanerechten of van Staatswege opgelegde contingenteringen
zulks kunnen doen.
In tegenstelling tot zuiver internrechtelijke nationale kartelvoorschriften strekken de E.E.G. kartelregelen bijgevolg niet zonder meer tot
het verbod van bepaalde, de vrije mededinging beperkende afspraken of
gedragingen; zij verbieden dergelijke afspraken of gedragingen uitsluitend
in zover zij de handel tussen de lid-staten belemmeren m.a.w. in de mate
waarin zij de economische supranationale eenheid die de essentie is ener

gemeenschappelijke markt, in gevaar brengen. Kartelregelingen met zuiver
interne werking gaan ten aanzien van het E.E.G. Verdrag vrij uit (zie
verder, nr 68). Deze beperking is duidelijk weer te vinden in de bewoordingen van artikelen 85 en 86 E.E.G. Verdrag, waarover verder.

HOOFDSTUK II
DE KARTELBEPALINGEN VAN ARTIKELEN 85 EN VOLGENDE
E.E.G.-VERDRAG

AFDELING

I

Algemeen overzicht
GRONDREGELEN.- Artikelen 85 en 86 vormen de grondslag van het
E.E.G.-kartelrecht. Het eerste artikel betreft kartels in de eigenlijke zin
van het woord dit zijn afspraken tussen ondernemingen (met inbegrip van
onderling afgestemde feitelijke gedragingen); het tweede bepaalt het lot
van marktbeheersende ondernemingen dit zijn ondernemingen die op zichzelf beschouwd een machtspositie op de markt of op een wezenlijk deel
daarvan innemen.
51 -

52 - Volgens artikel 85, eerste lid, zijn ,onverenigbaar met de gemeen~ll~PP~!~i~.~-P~.E~!..~~-~~?~~e~lle over_eenkomsten tussen ondernemingen,
alle besluiten van ondernemersverenigingen en alle onderling afgestemde
:fuiteH]ke.~geclr~gingen welke de handel tussen lid-staten ongunstig kunnen
beinvloeden"eii.''eri:oe strd&en-orten"-gevolgelictil)enoat de mededinging
b!i1.i1en (fe-gemeeiischapp"elijke"markt' wordt verhinderO, beperkt of vervals?~'.'fJ:eCartl.k.ergeert'-aaii-en1(eie-iioorbee1den aan vandergelljke verboden
11fspraken. Het zijn afspraken houdende rechtstreekse of zijdelingse prijsbinding of bepaling van andere contractuele voorwaarden, afspraken houdende beperking of controle van de produkten, de afzet, de technische
ontwikkeling of de investeringen, afspraken strekkende tot marktverdeling
of verdeling der voorzieningsbronnen, afspraken houdende discriminatoire
en bij de mededinging nadeel berokkenende voorwaarden ten aanzien van
handelspartners en tenslotte afspraken strekkende tot koppelverkopen
(ventes jumelees, tying arrangements). Dergelijke verboden afspraken zijn,
aldus het tweede lid van artikel 85, van rechtswege nietig. Het derde lid
voorziet evenwel in de mogelijke buitentoepassingverklaring van het
kartelverbod op afspraken die aan vier (twee positieve en twee negatieve)
voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn : 1) de afspraken moeten
bijdragen tot verbetering van de produktie of van de verdeling der produkten of tot verbetering van de technische of economische vooruitgang;
2) een billijk aandeel van de aldus uit de afspraken voortvloeiende voor-

del en moeten de gebruikers ten goede komen; 3) de afspraken mogen geen
mededingingsbeperkingen inhouden die niet onmisbaar zijn voor het
bereiken van de onder 1) en 2) genoemde doelstellingen en 4) zij mogen
aan de betrokken ondernemingen niet de mogelijkheid geven de mededinging ten aanzien van de betrokken produkten voor een wezenlijk deel uit
te schakelen.
53 - Ten overstaan van marktbeheersende ondernemingen bepaalt
artikel86: ,Onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt en verboden,

voor zover de handel tussen lid-staten daardoor ongunstig k.an '\J/Q[d~n
beinvloed, is het, dat een o:fmeer ~ncl~rne~i~gen misbruik ma~ei1 V<J,11.E!~!l
~achfsposh~Ei:op _d~- gem~~nsC:h~ppelH~~- ~~~k,tof.e>P ~~iy.r~z~nlij}5_ Q?el
daarvan". Vervolgens geeft dit artikel eveneens enkele voorbeelden van
gedragingen waarin dergelijk misbruik van machtspositie kan bestaan.
Het zijn : het rechtstreeks of zijdelings opleggen van onbillijke aan- of
verkoopprijzen of van andere onbillijke contractuele voorwaarden, het
beperken van de produktie, de afzet of de technische ontwikkeling ten nadele
van de verbruikers, het toepassen van discriminatoire en bij de mededinging
nadeel berokkenende voorwaarden ten aanzien van handelspartners, het
toepassen van koppelverkopen. Het betreft hier grotendeels dezelfde voorbeelden als diegene opgesomd in artikel 85 maar dan aangepast aan de
situatie van een marktbeheersende onderneming.
Anders dan in artikel 85 is er in artikel 86 uiteraard geen sprake van
een nietigheidssanktie evenmin als van een mogelijkheid tot buitentoepassingverklaring van het misbruikverbod. Anders dan de mededinging
beperkende afspraken kunnen misbruiken van machtsposities nietig verklaard noch vrijgesteld worden: zij worden zonder meer verboden (Voor
een algemeen overzicht van artikel 85 en volg. E.E.G. Verdrag, zie ook
Suetens, L. P., De mededingingsregeling voor ondernemingen in het Verdrag
der Europese Ekonomische Gemeenschap, R. W., 1959-60, 953 en volg.).
54 - Niet alleen op private ondernemingen maar ook op openbare onder-

nerningen of ondernemingen waaraan de lid-Staten bijzondere of uitsluitende
rechten verlenen zijn de artikelen 85 en 86 van het E.E.G.-Verdrag toepasselijk (artikel9o, eerste lid, E.E.G.-Verdrag). Het Verdrag zelfvoorziet
evenwel twee uitzonderingen. Enerzijds is er het tweede lid van genoemd
artikel 90 : ondernemingen - particuliere zowel als overheidsbedrijven
(aldus de Handleiding van de Commissie bij de artikelen 85 en 86 van het
E. E.G.-Verdrag en de verordeningen tot toepassing daarvan, eerste deel, V)
- die belast zijn met het beheer van diensten van algemeen economisch
belang (men denke aan ondernemingen belast met de water-, gas- en electriciteitsverdeling) of die het karakter dragen van een fiscaal monopolie
vallen slechts onder de kartelbepalingen van het Verdrag voor zover de
toepassing daarvan de vervulling, in feite of in rechte, van de hun toevertrouwde taak niet verhindert. Nochtans in geen geval mag hun bestaan
de ontwikkeling van het handelsverkeer beinvloeden in een mate die strijdig

is met het belang van de Gemeenschap. Anderzijds kan elke lid-Staat
overeenkomstig artikel 223, eerste lid, b van het Verdrag alle maattegelen
nemen die hij noodzakelijk acht voor de bescherming van de wezenlijke
belangen van zijn veiligheid en die betrekking hebben op de produktie
van of de handel in wapenen, munitie en oorlogsmateriaal : die maatregelen
mogen de mededingingsverhoudingen niet wijzigen voor produkten die niet
bestemd zijn voor specifiek militaire doeleinden (In verband met de
toepasselijkheid van het E.E.G.-Verdrag op openbare bedrijven, leze men
ook artikel 37 E.E.G. Verdrag, dat voorziet in de geleidelijke aanpassing
door de lid-staten van nationale monopolies van commerciele aard evenals
de parlementaire vragen van de heer Burgbacher met antwoord van de
Commissie betreffende de toepassing van de E.E.G. kartelregeling op
overheidsondernemingen, Pub!. Eur. Gem., 1963, blz. 2235, 2546 en 2548).
55 - Volledigheidshalve weze erop gewezen dat het E.E.G.-Verdrag naast
kartelregelen zijnde bepalingen inzake beperkingen van de vrije mededinging door ondernemingen, ook regelen bevat inzake concurrentievervalsingen ingevolge maatregelen van de Staten. Aldus bevat artikel92 E.E.G.Verdrag een principieel verbod van steunmaatregelen vanwege de lidStaten die de mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen
of bepaalde produkties vervalsen of dreigen te vervalsen voor zover deze
steun het handelsverkeer tussen de lid-Staten ongunstig beinvloedt (zie in
dit verband, de in het vorig nummer geciteerde parlementaire vragen van
de heer Burgbacher). Verder houden artikelen 95 en volg. en 100 en volg.
regelen in betreffende de aanpassing van belastings- en andere in de lidStaten bestaande voorschriften die bij machte zijn de normale mededingingsverhoudingen scheef te trekken. Tenslotte verbiedt artikel 91 dumping.
Over de toepassing van al deze regelen, leze men het Zesde Algemeen Verslag
over de werkzaamheden van de Gemeenschap van de E.E.G.-Commissie,
juni 1963, nr 46 en volg., blz. 76 en volg.
56 - DITVOERINGSMODALITEITEN.- Het was van meet af duidelijk dat de
hierboven geschetste kartelregelen nadere verklaring behoefden. Artikel 87
van het Verdrag draagt dan ook aan de Raad de taak op, op voorstel van
de Comrnissie en na raadplegihg van het Europees Parlement, alle verordeningen of richtlijnen vast te stellen die voor de toepassing der genoemde
regelen dienstig zijn. Dergelijke uitvoeringsvoorschriften moeten, aldus
artikel 87, tweede lid, geldboeten en dwangsommen voorzien tot nakorning
der verbodsbepalingen van artikelen 85, eerste lid, en 86; de toepassing
verzekeren van de in artikel85, derde lid voorziene mogelijkheid tot buitentoepassingverklaring van het verbod van artikel85, eerste lid; de werkingssfeer van genoemde artikelen voor de verschillende bedrijfstakken vaststellen; de taak van het Hof van Justitie en van de Commissie bij de toepassing der kartelbepalingen vaststellen en tenslotte de verhouding regelen
tussen de nationale en europese kartelregelingen. Deze uitvoeringsvoorschriften die intussen werden uitgevaardigd en waarvan de bijzonderste

op 13 maart 1962 van kracht werden, worden hierna besproken (zie verder,
nr 98 en volg.).
57 - In afwachting van de uitvaardiging der hierboven genoemde uitvoeringsvoorschriften bevatten artikelen 88 en 89 E.E.G.-Verdrag een
overgangsregeling betreffende de toepassing der E.E.G. kartelbepalingen.
Vermits de uitvoeringsvoorschriften intussen tot stand kwamen wordt
deze regeling hierna slechts pro memorie vermeld (1).
Artikel 88 schrijft voor dat tijdens de overgangsperiode d.i. tot bij de
inwerkingtreding der meergenoemde uitvoeringsvoorschriften, de nationale
autoriteiten beslissen over de toelaatbaarheid van kartels alsmede over het
voorhanden zijn van misbruiken van machtsposities. Bij het nemen van
zulke beslissingen moeten genoemde autoriteiten ,hun nationaal recht en
de in artikel 85, met name lid 3, en in artikel86 neergelegde bepalingen"
voor ogen houden. Het is duidelijk dat deze regeling aanleiding gaf tot talrijke moeilijkheden. In de eerste plaats hadden, op het ogenblik van de
inwerkingtreding van het Verdrag slechts drie E.E.G. landen (Duitsland,
Frankrijk en Nederland) een eigen (bovendien onderling verschillende)
kartelwetgeving terwijl van de drie overblijvende landen aileen Belgie in
de loop van de overgangsperiode een nationale kartelwet uitvaardigde (zie
hoven, nr 49). Een op de nationaliteit gesteunde discriminatoire behandeling lag dus in artikel 88 besloten. In de tweede plaats werd er duchtig
over getwist of de in artikelen 85 en 86 neergelegde-beginselen reedstijdens
de overgangsperiode rechtstreeks toepasselijk recht uitmaakten (over deze
betwisting, zie verder, nr 6o en volg.). Tenslotte was het niet steeds
duidelijk welke nationale autoriteit met de door artikel 88 gedelegeerde
opdracht belast was (zie hierover, Suetens, L. P., De mededingingsregeling
voor ondernemingen in het Verdrag der Europese Ekonomische Gemeenschap,
R. W., 1959-60, 953 en volg., onder XI ;-vgl. voor Frankrijk, het Verslag
van de Commission technique des Ententes voor de jaren 1960, 1961 en 1962,
journal Officiel de la Republique francaise van 7 februari 1964, blz. 11).
In Belgie werd aan deze laatste moeilijkheid een eind gemaakt door artikel
28 van de Kartelwet van 27 mei 1960 waardoor de Belgische autoriteiten
belast met de toepassing van artikel 88 E.E.G.-Verdrag uitdrukkelijk worden aangewezen (2). De tijdens de overgangsperiode op grand van artikel
88 door nationale autoriteiten genomen beslissingen worden hierna besproken (zie verder, nr 85).
Onverminderd de aldus aan de autoriteiten der lid-Staten toekomende
bevoegdheden, gelast artikel 89 E.E.G.-Verdrag de Commissie met het
(1) Deze overgangsregeling blijft nochtans gelden voor de vervoersector (BRINKHORST,

L. J., De Jurist en de E.E.G., biz. 39) waarop de in YO nr 17 vervatte uitvoeringsvoorschriften van artikelen 85 en 86 niet toepasselijk zijn ingevolge YO nr 141 (zie verder nr 199).
(z) Een vonnis van Hrb. Brussel van r6 december 1961, f. T., 1962, z64 en volg.,
lijkt uit deze aanwijzing af te leiden dat de rechtbanken derhalve niet geroepen waren
om tijdens genoemde overg<~ngsperiode artikel 85 en volg. toe te passen (zie ook verder
nr 142 en 143).

waken over de toepassing van de in de artikelen 85 en 86 neergelegde
beginselen. Op verzoek van een lid-Staat of ambtshalve, en in samenwerking
met de bevoegde nationale autoriteiten, kan de Commissie een onderzoek
instellen naar vermoedelijke inbreuken op genoemde beginselen. Op grand
van de haar aldus tijdens de overgangsperiode gedelegeerde bevoegdheid
stelde de Commissie in september 1959 ambtshalve een onderzoek in naar
de toelaatbaarheid van de zogenaamde Overeenkomst Aardewerk {Convention
Faience}. Eerst op 24 juli 1963 deed de Commissie in dit verband een
aanbeveling, die verder ter sprake komt (zie verder, nr 73 en volg.).

AFDELING
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N ad ere bespreking
58 - In verband met artikelen 85 en 86 zijn tal van interpretatie- en toepassingsmoeilijkheden gerezen waarvan er enkele hierna worden besproken
(De grondigste en ook meest recente maar nog onvoltooide commentaar op
deze artikelen is van de hand van het Europese parlementslid en advokaat
te Bonn, Arved Deringer, Das Wettbewerbsrecht der Europiiischen Wirtschaftsgemeinschaft,Kommentar zu den E. W.G.- Wettbewerbsregeln (art. 85 bis
94) nebst Durchfilhrungs- Verordnungen und Richtlinien, hierna geciteerd als
Deringer, E. W.G.- Wettbewerbsrecht. Deze commentaar waaraan specialisten uit de onderscheiden E.E.G. landen meewerkten - de Belgische
medewerkers zijn C. del Marmo! en L. Dabin, heiden van de Universiteit
te Luik, - verschijnt onder de vorm van addenda bij het Duitse maandblad
Wirtschaft und Wettbewerb. Zij verschijnt in Franse vertaling onder de titel
Les Regles de la Concurrence au sein de la C.E.E. in het Franse maandblad
Revue du Marchi Commun).
59 - VERBODS- OF MISBRUIKSPRINCIPE. - Aan een kartelwetgeving ligt
ofwel het verbods- ofwel het misbruiksprincipe ofwel een combinatie van
beide ten grondslag. Overeenkomstig het verbodsprincipe zijn alle kartels
als dusdanig uit den boze; volgens het misbrmksprmc1pe zijn daarentegen
uitsluitend verboden de kartels die schadelijk zijn voor het algemeen
welzijn (zie del Marmo!, C., La protection contre les abus de puissance
economique en droit belge, Luik, 1960, biz. 87 en volg.; - van Heeke, G.,
Rechtsvergelijkende aantekeningen bij de wet tot bescherming tegen het misbruik
van economische machtspositie, R. W., 1960-61, 409 en volg., nr 3). De
Belgische wet van 27 mei 1960 opteert duidelijk voor het misbruik-beginseL
Volgens artlkel 2 is er ,misbruik in de zin van deze wet, wanneer een of
meer personen, die een economische machtspositie bekleden", - een omschrijving van dit begrip geeft artikel 1 - ,op het algemeen belang inbreuk
maken door praktijken welke de normale werking der mededinging vervalsen of beperken, of een hinderpaal vormen hetzij voor de economische

E.ll..

vrijheid der voortbrengers, verdelers of verbruikers, hetzij voor de ontwikkeling van produktie of ruilverkeer". Dit artikel geldt zowel voor kartels
in de eigenlijke zin van het woord zijnde afspraken tussen ondernemers
als voor afzonderlijk optredende marktbeheersende ondernemingen. Ook
de Nederlandse kartelwet - de wet ekonomische mededinging van 28 TUffi
1956- gaat uit van het misbruikbeginsel (artikel 17). Bij algemene maatregel van bestuur kunnen door hun aard of strekking gekenmerkte overeenkomsten e;enweCc)p;iigemene-;.,l}Zeon.~erb!nJeilcrwordenverBaardfarti
kel 1o) (Over deze weCzie-·J\1ulder, A.., en 1\1oK,lvf. R., Karteirecht, Alphen a/d. Rijn, 1962; - nog onlangs kwam aldus in Nederland de vraag
te berde of mededingingsregelingen houdende verticale prijsbinding algemeen onverbindend moeten worden verklaard : hierover, Van Rij, P., De
vaste prijzen en de kiezende consument, S.E.W., 1963, blz. 646 en volg.) (1).
Zoals van Heeke opmerkt (l. c.) kan in Nederland het verbodsprincipe langs
de weg van de gedelegeerde wetgeving alsnog zijn intrede doen.
Ook ten aanzien van het E.E.G.-kartelrecht stelde zich de vraag aan
welk van beide principes de voorkeur moest worden gegeven. Tijdens de
voorbereidende werken in verband met de totstandkoming der vroeger
genoemde en verder besproken uitvoeringsvoorschriften van artikelen 85
en 86 werd deze vraag nogmaals besproken (zie het Verslag nopens de
raadpleging van het Europese Parlement door de Raad van de E.E.G. inzake
een eerste Verordening voor de toepassing van de artikelen 85 en 86 van het
Verdrag tot oprichting van de E.E.G., Document 57 van 7 september 1961
in de reeks der zittingsdocumenten 1961-62 van het Europese Parlement,
§§ 12 en volg. alsook § 38. - Dit belangwekkend en omvangrijk verslag
wordt doorgaans, en ook hierna, naar zijn auteur het Rapport Deringer
genoemd). De nadruk werd er toen op gelegd dat een principiele beslissing
niet noodzakelijk is voor de concrete totstandkoming van mededingingsregelen. Niettemin kwam een voorkeur tot uiting voor het verbodsprincipe
met de mogelijkheid voor bepaalde bedrijfstakken, groepen of individuele
gevallen afwijkende toelatingen te voorzien. Dit is ook wel degelijk het
:;;ysteem van artikel 85 dat in zijn eerste lid een algemeen verbod, m_Wn,
derde lid een mogelijkheid tot buitentoepassing verklaring van dit verbod
;,oorziet. Aan artikel 85 ligt dus een in zijn toepassing gemilderd verbodsprincipe ten grondslag. Artikel 86, dat betrekking heeft op marktbeheersende ondernemingen aanvaardt daarentegen het misbruikbeginsel. Aileen
misbruiken van machtspositie en niet de machtspositie als dusdanig of het
bereiken of nastreven daarvan, zijn verboden.
60 - PRINZIPIEN-, ERMAECHTIGUNGS- OF DIREKTWIRKUNGTHEORIE. Een
vraag die in de Duitse en de Nederlandse rechtspraak veel stof deed opwaaien is deze naar de rechtskracht en de toepasselijkheid van artikelen 85

(I) Bij algemene maatregel van bestuur van I april I964 werden collectieve of collectief gehandhaafde verticale prijsbindingsregelingen aldus algemeen onverbindend verklaard : zie S.E. W., I964, biz. I98 en volg.

en 86 E.E.G.-Verdrag tijdens de periode gaande vanaf 1 januari I958,
datum waarop het Verdrag in werking trad, tot op het ogenblik waarop de in
artikel 87 E.E.G.-Verdrag aangekondigde uitvoeringsvoorschriften (zie
hoven, nr 56) zouden zijn uitgevaardigd. Vermits deze voorschriften intussen
zijn uitgevaardigd en op 13 maart 1962 van kracht werden, en niemand dus
nog de volstrekte geldingskracht en toepasselijkheid van artikels 85 en 86 in
twijfel trekt, is deze vraag thans !outer academisch geworden. Omwille van
de vinnige discussies waarvoor zij in het verleden verantwoordelijk was,
zal zij hier niettemin in het kort besproken worden (voor meer bijzonderheden raadplege men Ellis, J. J. A., en Van den Heuvel, H., Europees
Mededingings- en Kartelrecht, biz. 97 en volg. alsook het Rapport Deringer,
§§ so en volg. ;-de Nederlandse tekst van dit rapport is trouwens in het
geciteerde werk, op blz. 864 en volg. afgedrukt).
In werkelijkheid valt de vermelde vraag in twee te onderscheiden
vragen uiteen. In de eerste plaats was er de vraag of artikelen 85 en 86
slechts beginselen bevatten, die door de uitvoeringsvoorschriften nader
geconcretiseerd moesten worden (Prinzipientheorie} dan wel reeds vanaf
I Januari I958 geldende rechtsregelen. Opteerde men voor het laatste
alternatief, dan stelde zich een tweede vraag met name of genoemde rechtsregelen vanaf I januari 1958 alle ondernemingen in de zes lid-Staten rechtstreeks bonden (Direktwirkungstheorie} dan wei of zij slechts een machtiging
inhielden voor de bevoegde overheidsinstanties om in concrete gevallen
beslissingen te nemen als bedoeld in artikel 88 en 89 E.E. G.-Verdrag
( Ermachtigungstheorie). Deze tweede vraag betrof dus het zgn. self-executing
karakter der genoemde voorschriften. Achtte men deze voorsdinften recfitstreeks bindend dan waren de onder artikel 85 vallende afspraken vanaf
I januari I958 nietig; hing men daarentegen de machtigingstheorie aan,
dan waren zij slechts nietig vanaf de datum ener uitdrukkelijke door de
bevoegde instanties genomen beslissing.
61 - In Nederland waren wetgever en rechtbanken het er vrijwel over eens
dat tot op het ogenblik van inwerkingtreding der in artikel 87 E.E.G.
Verdrag bedoeide uitvoeringsvoorschriften de in artikelen 85 en 86 neergelegde regelen loutere beginselen bevatten. Deze opvatting gaat terug op
de Nederlandse wet van 5 december 1957, die ingevolge haar datum algemeen als het Sinterklaaswetje bekend staat. In die wet wordt bepaald
dat ,mededingingsregelingen, als bedoeld in artikel 88 van het E.E.G.
Verdrag, zijn toegelaten en van. economische machtsposities, ais bedoeld in
dat artikel, geacht wordt geen misbruik te zijn gemaakt voor zover en zoiang
daarentegen niet is opgetreden op grond van de (Nederlandse) Wet
Economische Mededinging". Deze wet verwierp dus duidelijk de Direktwirkungstheorie, wellicht zelfs de Ermiichtigungstheorie.
Voor de Nederlandse hoven en rechtbanken rees dan evenwel de vraag
of de wet van 5 december 1957 verenigbaar was met het E.E.G.-Verdrag.
Overeenkomstig artikel 66 der Nederlandse Grondwet komt immers aan

een Verdrag zoals het E.E.G.-Verdrag groter gezag toe dan aan een interne
wet ongeacht of deze v66r of na de totstandkoming van het Verdrag werd
afgekondigd (over deze problematiek leze men de mercuriale van Pro c. -Gen.
Hayoit de Termicourt, Conflict tussen het Verdrag en de interne wet, R. W.,
1963-64, 73 en volg.; - zie ook verder, nr 208). De eerste rechtbank die
zich over deze vraag moest uitspreken was de president van de arrondissementsrechtbank te Zutphen die op 11 juli 1958 in kort geding een merkwaardig vonnis wees (N.]., 1958, nr 426). !.J;l deze beslissing werd de wet
van 5 december 1957 als verenigbaar met artikelen 85 en 86 E.E.G.Verdrag beschouwd en wel omdat deze artikelen, volgens de president,
tot op het in artikel 87 bedoelde tijdstip als beginselverklaringen en richtlijnen
voor lietoeleia
van
de natwnale
regenngen en met als rechtstreeks
_ _. . . . . . . . ,-*''
..
..-.,. . . . .
........................"'......
toepassefrJke recntsregelen moeten worden beschouwd (1). De beslissing
van de president werd in beroep bevestigd (hof Arnhem, 28 juni 1961,
N.J., 1962, nr 117). Nadien werd door verschillende Nederlandse hoven
en rechtbanken in dezelfde zin vonnis geveld (hof Amsterdam, 27 april 1961,
waarvan het relaas te vinden is in de beslissing van de H.R., 12 januari 1962,
N.j., 1962, nr 246; - hof Amsterdam, 3 maart 1960, S.E. W., 1960, blz. 8o
en volg. met opmerking Sk.; - Arr. rb. 's-Gravenhage (kort geding),
14 december 1960, N.]., 1961, nr 51; - Arr. rb. 's-Gravenhage (kort
geding), 24 november 1961, N.]., 1962, nr 57; - Arr. rb. Rotterdam,
26 oktober 1960, N.j., 1961, nr 159).
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62 - Regelrecht in strijd met de Nederlandse opvatting stand de zienswijze
van dec-;mmissie, die reeds in haar eei:stealgemeer;:-verslag :de opvatting
volgens welke de artikels 85 en 86 slechts beginselen zouden bevatten welke
nog zouden moeten worden uitgewerkt alvorens praktisch effect te hebben"
verwierp. Deze zienswijze werd niet alleen door het Europees Parlement
(Rapport Deringer, § 51) maar ook door het Duitse Bundeskartellamt gedeeld.
Herhaaldelijk besliste dit laatste dat artikelen 8-5 en 86-~ok tijdens de genoemde overgangsperiode onmiddellijk toepasselijk recht uitmaken
(beslissing van 19 februari 1959, Wu W, 1959, blz. 305 en volg.; - beslissing
van 20 juni 1960, WuW, 1960, blz. 818 en volg.;- beslissing van februari
1962, Wu W, 1962, blz. 555 en volg.). Bij monde van een officieel woordvoerder bracht het Bundeskartellamt zelfs ter kennis van de betrokkenen
dat het aanhanger was van de meest radikale vorm van de leer der rechtstreekse toepasselijkheid met name van de Direktwirkungstheorie (Verklaring
van 12 december 1960, WuW, 1961, blz. 303 en volg.). Er kan ook tenminste een gepubliceerde beslissing van een Duitse rechtbank worden
aangewezen die voor de rechtstreekse toepasselijkheid van artikelen 85 en
86 opteerde : Landgericht Dusseldorf, 6 december 1960, WuW, 1961,
(r) Vermits de President niet in laatste instantie zetelde, was hij overeenkomstig
artikel 177 E.E.G.-Verdrag niet verplicht een prejudiciele vraag aan het Hof van Justitie
voor te leggen en mocht hij artikelen 8 5 en 86 op eigen houtje interpreteren (over artikel I 77,
zie verder nr 177).

blz. 565 en volg. (Voor een overzicht der rechtsleer nopens dit vraagstuk
raadplege men de meergenoemde bijdrage van Suetens, R. W., 1959-60,
953 en volg., onder XII).
63 - Kort nadat de in artikel 87 E.E.G.-Verdrag voorziene uitvoeringsvoorschriften op 13 maart 1962 van kracht werden en de besproken contraverse bijgevolg zonder voorwerp werd (zie hoven, nr 10), had het Hof van
Justitie te Luxemburg de gelegenheid zijn mening nopens dit twistpunt te
laten kennen. Dit gebeurde in het beroemde Bosch-arrest van 6 april 1g62
dat nog herhaaldelijk ter sprake zal komen (Dit arrest werd m talnJke
tijdschriften gepubliceerd en gecommentarieerd. De aangifte van de
makkelijkst te consulteren vindplaatsen moge hier volstaan. Het arrest werd
in de officiele uitgave van de beslissingen van het Hof, ]urisprudentie van
het Hof van ]ustitie, in deel VIII, blz. 93 en volg. gepubliceerd alsmede in
S.E. W., 1962, blz. 184 en volg. met noot van Samkalden, S.E. W., 1962,
blz. 216 en volg., en in D., 1962, ]., blz. 357 en volg. met noot Robert).
Het Hof kon zich over deze twistvraag uitspreken dank zij het hof van
's-Gravenhage dat bij arrest van 30 juni 1961 (N.J., 1961, nr 375) een prejudiciele vraag ex art. 177, E.E.G.-Verdrag aan het Hofte Luxemburg
voorlegde (over de procedure die aanleiding gaftot deze prejudiciele vraag,
zie verder, nr 117). Aangaande de vraag die ons hier bezighoudt besliste
het Hof dat alleen die kartelregelingen v66r 13 maart 1962 nietig zijn,
ten aanzien.-waarvan de autoriteiten van de lid-Staten of de Commissie
Ult(ifii'kkclij'kT1ebben beslist dat zij in strijd zijn met artikel 85, eerste lid
en ruet voor toepaSSffig van artikel 85, derde lid, in aanmerking komen.
Zodoende..sprak.T1et Hof zich uit voor de ~achtigingsleer (Ermachtigungstheorie).
64 - HET BEGRIP ONDERNEMING. - Zowel in artikel 85 als in artikel 86
komt het begrip onderneming voor. Geen van beide artikelen stelt evenwel
een bepaling voorop. In afwachting dat aan het Hof van Justitie de gelegenheid wordt geboden dit begrip te interpreteren, moeten de bevoegde
administratieve instanties het met de hulp van de rechtsleer op eigen houtje
interpreteren.
Niet aileen in artikelen 85 en volg. E.E.G.-Verdrag maar ook op
andere plaatsen (zie bv. artikel 52; artikel 8o) wendt het Verdrag het
ondernemingsbegrip aan. Bovendien komt het voor in de E.G.K.S. en
Euratomverdragen (zie bv. artikel 8o, respectievelijk artikel 196) (Men
raadplege over het ondernemingsbegrip in het algemeen, van Wassenaer
van Catwijk, A. J. 0., Drie aspecten van het begrip onderneming in Europese
Verdragen, De Naamlooze Vennootschap, 1962, blz. 169 en volg.). Er wordt
algemeen aanvaard dat het in al die gevallen niet gaat over een begrip met ..v
een zelfde inhoud (Zie het T atigkeitsbericht van het Duitse Kartelamt voor 1·
1961, Anwendung des E.W.G.- Vertrages; Internationale Zusammenarbeit,
afgedrukt bij Ellis en Van den Heuvel, o. c., blz. 940, nr 2;- Deringer,
E.W.G.- Wettbewerbsrecht, aanmerking 5 bij artikel8s, eerste lid). Vandaar

kan de door het Hof van Justitie in verband met artikel 8o E.G.K.S.Ve.rdra~.]~~~et:_.}I:!5:E£retatie van het onderne~Jlingsbegrip niet automatisc~~ artikelen 85 en 86 E.E.G.-Verdrag worden toegepast (Arrest van
22 maart 1961 in de zaken 42 en 49{59, ]urisprudentie van het Hof van
]ustitie, dl VII, biz. 105 en volg.; - Arresten van 13 juli 1962 in de zaken
17 en 20{61 en 19{61, ]urisprudentie, VIII, biz. 615 en volg. en 679 en volg.;
- deze aEE~~~-!~!1-.E.~!E~Jf~;:!.l.?:~..•~.~.t!<;:h~YEllo~.P- en concernschro()_~ zij _
. identificer~!:..E~! ..£...rt.<i.EEE~~mingsbegri p met het EEidisch conc~p! drat@
van rechten en verplichtingen). De betekenis van het begnp moet ten
aanzien van elk v~OC';~hrift worden vastgesteld uitgaande van het algemeen
spraakgebruik en rekening houdend met het doel van de onderzochte
wettekst (aldus het geciteerde Tiitigkeitsbericht van het Bundeskartelamt).
In de rechtsleer bestaat er geen eensgezindheid nopens de betekenis
van het ondernemingsbegrip in artikelen 85 en 86 E.E.G.-Verdrag (een
overzicht van de verschillende meningen vindt men bij Ellis en Van den
Heuvel, Europees Mededingings- en Kartelrecht, biz. 93 en volg.). Volgens
de heersende mening vertoont het twee facetten. Enerzijds kunnen aileen
dragers van rechten en verplichtingen bedoeld zijn vermits de in artikel 85
bedoelde ondernemingen geacht worden partij te kunnen zijn bij overeenkomsten en besluiten (Deringer, E. W.G.- Wettbewerbsrecht, aanmerking
6 bij art. 85, eerste lid, met verdere verwijzingen). Aileen natuurlijke
personen en rechtspersonen (die op een of andere wijze aan het economisch
leven deelnemen) zouden dus vallen onder het ondernemingsbegrip van
artikelen 85 en 86. Deze zienswijze kan worden goedgekeurd op voorwaarde
dat aan het begrip rechtspersoon geen strakke, formele inhoud wordt
gegeven. Ook een vennootschap als de Nederlandse vennootschap onder
firma, die niet de rechtspersoonlijkheid bezit maar bijna alle kenmerken
daarvan heeft (aldus Ellis en Van den Heuvel, o. c., blz. 93), lijkt onder het
onderzochte ondernemingsbegrip te moeten vallen (Over de meerzinnigheid
van het begrip rechtspersoonlijkheid vooral bij Belgische vennootschappen
onder firma, zie Ronse, J., Overzicht van de rechtspraak, Vennootschappen,
T.P.R., 1964, biz. 93 en volg., nr 44). Anderzijds zou ook, naast de juridische zelfstandigheid, een zekere economische zelfst(lndigheid vereist
zijn. Aldus zouden concernondernemingen die ekonomisch volledig
afhankelijk zijn van de moedermaatschappij zodat zij geen eigen beslissingen
inzake het te volgen beleid kunnen treffen, niet als ondernemingen in de
zin van artikelen 85 en 86 kunnen worden aangemerkt. Weliswaar kunnen
zij ingevolge de onderscheiden rechtspersoonlijkheid die zij bezitten,
onderling overeenkomsten sluiten. Dergelijke overeenkomsten kunnen
echter geen mededinging beperkende overeenkomsten zijn in de zin van
artikel 85 E.E.G.-Verdrag vermits de contracterende partijen ingevolge
hun onderlinge economische afhankelijkheid niet bij machte zijn met
elkaar te concurreren. Wel zal men moeten nagaan of het gause concern
geen verboden marktbeheersende positie in de zin van artikel 86, E.E.G.Verdrag inneemt (zie voor meer bijzonderheden Deringer, E. W.G.
Wettbewerbsrecht, aanmerk. 13 en volg. bij art. 85, eerste lid en aanmerk. 45

en volg. bij art. 86; - Ellis, J. J. A., joint ventures, intra-enterprise arrangements and horizontal arrangements between independant companies, Proceedings Conference on Antitrust and the European Communities, 1963,
blz. 95 en volg.).
65 -

0VEREENKOMSTEN, BESLUITEN EN ONDERLING AFGESTEMDE FEITELIJKE

Over de interpretatie van deze in artikel 85 gebruikte
termen bestaat er relatief weinig betwisting.
Overeenkomsten tussen ondernemingen duidt op rechtens geldig gesloten contracten. In rechte niet afdwingbare afsprahn zoals gentlemen's
agreements vallen niet onder deze term; de uitvoering ervan kan evenwel
als onderling afgestemde feitelijke gedraging worden aangemerkt (Deringer,
EWG- Wettbewerbsrecht, aanmerk. 19 bij art. 85, eerste lid). Besluiten van
ondernemersverenigingen zijn in rechte handelingen van een rechtspersoon
of van een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid (bv. een burgerlijke
vennootschap, een ttjdelijke vennootschap of een vennootschap in deelneming) waarvan de leden ondernemingen zijn, in feite echter handelingen
van de meerderheid tot de vereniging behorende ondernemingen (Deringer,
o. c., aanmerk. 20). De term onderling afgestemdefeitelijke gedragingen duidt,
in overeenstemming met het conspiracy verbod van de Amerikaanse
Sherman Act, op een zich bewust en gewild gedragen van verschillende
ondernemingen naar een gemeenschappelijk plan. Een zekere wilsovereenstemmmg ( consptracy) fussen onderneillingen is dus vereist alhoewel
aergerrjh!-~wilsovereeristemilling.nieC~noodzakeTi]k.~llaar·-~neerslag moet
vinden in een rechtenSDilldenoe ofoolC maar zuiver feitelijke uitdrukkelijke
afspraak (zie heth1erboven-nr"'64 geciteerde Tatigkeitsbericht van het
Bundeskartellamt, nr 4, alsook Deringer, o. c., aanmerk. 2I en volg.).
GEDRAGINGEN. -

66 - Ingevolge een recente uitspraak van de handelsrechtbank te Doornik
van 10 januari I964 (]. T., I964, 447 en volg. met noot F. Rigaux) werden
in verband met het voorgaande twee vragen aan de orde gesteld (I). De eerste
vraag betreft de toepasselijkheid van artikel 85 E.E.G.-Verdrag op v66r
I januari I958- datum waarop het Verdrag in werking trad - , gesloten
overeenkomsten (2). Deze vraag werd door de handelsrechtbank te Doornik
niet opgemerkt. Zij wordt evenwel besproken in de noot onder het vonnis.
Een tweede, vrij onverwachte vraag die wel door de rechtbank werd beslecht, is deze naar de toepasselijkheid van het in artikel 85 vervatte kartel-

I

(r) Deze beslissing werd intussen hervormd door het hof van beroep te Brussel
op 25 juni 1964 (]. T., 1964, 576 met conclusies van Adv.-Gen. P. Colard en met noot
F. Rigaux).
(2) Deze vraag heeft niets te maken met diegene die hierboven, nr 6o en volg. besproken werd, naar de rechtstreekse toepasselijkheid van artikelen 85 en 86 tijdens de periode
gaande van r januari 1958 tot 13 maart 1962. Hier betreft het de vraag - eens vaststaat
dat artikelen 8 5 en 86 rechtstreeks toepasselijk zijn - naar de toepasselijkheid ervan op
v66r de totstandkoming van het Verdrag gesloten overeenkomsten.

verbod op overeenkomsten die door een in kracht van gewijsde gegane
rechterlijke beslissing werden bevestigd.
De feiten voor zover zij bij de lezing van het vonnis kunnen worden
achterhaald waren de volgende. Op 10 maart 1936 hadden de Doornikse
kalkbranders zich tegenover de ,Association des fabricants belges de ciment
portland artificiel" verbonden in het vervolg geen cement (met uitzondering
van twee soorten) te vervaardigen. Zij ontzegden zich bovendien het
recht de twee soorten cement, die ze wel mochten vervaardigen, te leveren
aan onderdanen van Ianden, waarmee de Vereniging internationale akkoorden had gesloten of zou sluiten. In ruil voor deze verbintenissen zou
genoemde Vereniging aan de kalkbranders een overeengekomen jaarlijkse
vergoeding uitbetalen. Deze overeenkomst was aanleiding tot een eerste
rechtsgeding tussen partijen, dat op 6 juli 1950 in eerste instantie door de
rechtbank te Doornik werd beslist en op 13 juli 1951 in appel door het
hof te Brussel. Beide beslissingen veroordeelden de Vereniging tot het
voortbetalen der vergoedingen op grond van de in 1936 gesloten overeenkomst.
I
Op 19 juli 1962 weig~rt de Vereniging ~erder te b~ta~en. ,V~or de
: handelsrechtbank te Doorruk gedaagd roept ZlJ o.m. de ruet1ghe1d m der
beschreven overeenkomst op grond van artikel 85 E.E.G.-Verdrag en dit
omdat de overeenkomst aan de kalkbranders de vervaardiging van en de
handel in cement verbiedt. De rechtbank verklaarde dit verweer ongegrond
omdat naar haar mening artikel85 niet toepasselijk kan zijn op een oveteenkomst waarvan de geldigheid werd vastgesteld door een v66r de inwerkingtreding van het Verdrag in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing. De tegengestelde oplossing zou kunnen leiden tot de nietigheid
van dergelijke overeenkomst op grond van het tweede lid van artikel 85.
Dit zou, aldus de rechtbank, een ontoelaatbare, op geen enkele wettelijke
of Verdragtekst steunende inbreuk zijn op de nationale soevereiniteit der
lid-Staten en op de traditionele opdracht der nationale rechtbanken recht
te zeggen volgens de beginselen van het interne recht. Ten overvloede
stelde de rechtbank op zeer betwistbare gronden vast dat de litigieuse
overeenkomst naar haar inhoud evenmin onder de kartelbepalingen van
het E.E.G.-Verdrag valt (1).
67 - 1Joor de steller van de noot onder het besproken vonnis (Rigaux, F.,
]. T., 1964, 450 en volg.) wordt zeer terecht opgemerkt dat de rechtbank
de te beslechten vraag verkeerdelijk als een conflict tussen nationaal en
gemeenschapsrecht beschouwde. De gestelde vraag betrof veeleer de
toepasselijkheid van een nieuwe wet (in casu een communautaire rechtsregel
met name artikelen 85 en volg.) op lopende overeenkomsten. In dit verband
maakt genoemde auteur, in navolging van de Franse hoogleraar Roubier

J f

(1) Onbegrijpelijkerwijze toetst de rechtbank de litigieuse overeenkomst aileen aan
artikel 86 en niet aan artikel 85 E.E.G. Verdrag.

(Le droit transitoire, zde uitg., 1960 - zie ook de bespreking van het hoek
van Kisker, G., Die Riickwirkung von Gesetzen door van Zeben, C. J.. in
T.P.R., 1964, blz. 276 en volg.), een drievoudig onderscheid naargelang
de functies die een wet ten opzichte van v66r haar inwerkingtreding voorgevallen feiten kan hebben. Ofwel heeft de nieuwe wet eenlfeerbiedigende
werking (survie de la loi ancienne) d.w.z. zij heeft geen uitwerking op de
reeds gesloten overeenkomsten die derhalve o~k in de toekomst beheerst
blijven door de vroegere wet; ofwel heeft zij~terugwerkende kracht ( effet
nHroactif) d.w.z. zij heeft onbeperkte uitwerking op v66r haar inwerkingtreding gesloten overeenkomsten :, indien zij bepaalde overeenkomsten
nietig verklaart, zal deze sanctie zich ook uitstrekken tot vroeger gesloten
overeenkomsten die hun geldigheid met terugwerkende kracht tot bij hun
ontstaan verliezen; ofwel heeft de nieuwe we~exclusieve werking ( effet
immediat) d.w.z. zij is weliswaar toepasselijk op v66r haar inwerkingtreding
gesloten overeenkomsten maar dan uitsluitend op de na haar inwerkingtreding ingetreden rechtsgevolgen dezer overeenkomsten. Op grond van
de finaliteit van artikelen 85 en volg. E.E.G. Verdrag komt Rigaux terecht
tot het besluit dat deze artikelen exclusieve werking hebben. Zij zijn
toepasselijk op v66r I januari I958 gesloten kartels die dus vanaf die datum
principieel verboden zijn (zie nochtans verder, nr u8), zonder evenwel
de v66r I januari 1958 ingetreden gevolgen dezer kartels te ontkrachten.
Eens uitgemaakt is dat artikelen 85 en volg. eveneens toepasselijk zijn
op v66r hun inwerkingtreding gesloten afspraken, rijst de vraag die de
handelsrechtbank te Doornik bezig hield, met name of het feit dat een
afspraak bevestigd werd door een vonnis met kracht van gewijsde de toepassing van artikelen 85 en volg. in de weg staat. Door de rechtbank werd
deze vraag bevestigend, door genoemde commentator van het vonnis
ontkennend beantwoord. De laatste mening verdient goedkeuring. Het feit
dat een vroeger vonni.s, ook al heeft het kracht van gewijsde, een overeenkomst op grond van de op dat ogenblik van kracht zijnde wetgeving geldig
verklaarde, verhindert niet dat een rechtbank die zich later opnieuw over
de geldigheid van diezelfde overeenkomst moet uitspreken, tot de nietigheid
der overeenkomst kan besluiten op grond van een nadien in werking getreden en op vroeger gesloten overeenkomsten toepasselijke wet (1).
68 - 0NGUNSTIGE BEINVLOEDING VAN DE HANDEL TUSSEN LID-STATEN. Zoals uit de vroeger aangehaalde tekst van artikel 85 E.E.G.-Verdrag blijkt
(zie hoven, nr 52) vallen aileen bepaalde soorten van overeenkomsten,
besluiten en feitelijke gedragingen onder het kartelverbod van het eerste lid
van artikel 85 en met name deze afspraken die .,de handel tussenlid-Staten
ongunstig kunnen beinvloeden" en die er bovendien toe .,strekken of ten
gevolge hebben dat de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt
(1) Het was oak daarom dat het hofvan beroep te Brussel het vonnis van de handelsrechtbank Doornik op 25 juni 1964 o.m. op dit punt hervormde (J.T., 1964, 576,
met noot F. Rigaux).

wordt verhinderd, beperkt of vervalst". Van deze twee toepassingsvereisten
wordt h~t eerste nu besproken; het tweede komt later aan de beurt (zie
verder, nr 76 en volg.).
Door de rechtsleer werden talrijke beschouwingen gewijd aan de juiste
betekenis van de woorden ongunstige be'invloeding van de handel tussen
lid-Staten. Meningsverschillen bleven niet uit. Zij zijn o.m. te wijten aan
een verschillende formulering van dit toepassingsvereiste van artikel 85
(dat trouwei:J.s in artikel 86 hernomen wordt) in de vier gelijkelijk authentieke versies van het Verdrag (zie artikel248 E.E.G.-Verdrag). De hierboven
geciteerde woorden: (afspraken) ,die de handel tussen lid-Staten ongunstig
kunnen beinvloeden" luiden immers in de andere talen : ,qui sont susceptibles d' affecter le commerce entre les Etats membres'', , ,welche den Handel
zwischen Mitgliedstaaten zu beeintriichtigen geeignet sind", ,che possano
pregiudicare il commercia tra Stati membri". Hieruit blijkt dat de Nederlandse tekst uitdrukkelijk het kwalitatief ongunstig gebruikt. Ditzelfde
kwalitatief ligt besloten in het Duitse woord beeintriichtigen en ook wel in het
Italiaanse werkwoord pregiudicare terwijl het Franse woord affecter daarentegen een neutrale, niet noodzakelijk pejoratieve betekenis heeft (zie de
conclusies van Advocaat-Generaal Lagrange voor het boven nr 63 genoemde Bosch-arrest, ]urisprudentie van het Hof van ]ustitie, dl VIII,
blz. I 19 en volg.). Er weze evenwel van meetaf opgemerkt dat de vier
teksten duidelijk aa~geven dat een loutere mogel~khetd tot beinvloeden van
de inter~Staten handel~voTstaat voor de toepasselijkh;;id van artikel 85,
~eerste lid.-··-~"--····--··············--- . ~·· . -··-··-----·-----·---·------------·Het moge hier volstaan de verschillende, vaak zeer uiteenlopende
interpretatiepogingen van de rechtsleer aan te stippen. (Een uitvoeriger
bespreking ervan vindt men bij Coing, H., L'interpretation de l' article 85
du Traite C.E.E., ]. T., 1964, 305 en volg.; -Ellis, J. J. A., L'interpretation
du mot ,affecter" dans !'article 85 § rer du Traite de la C.E.E., par rapport
aux mots ,empecher", ,restreindre" ou ,fausser" le jeu de la concurrence, D.,
1963, Chr., blz. 221 en volg.;- Suetens, L. P., Exclusiviteitsovereenkomsten,
exportverboden en het E.E.G. kartelrecht, R. W., 1962-63, 2201 en volg.; vgl. ook Wolf, E., La legislation contre les cartels et les monopoles : son
application dans Ia C.E.E., ]. T., 1962, 541 en volg.).
~ Volgens een eerste zienswijze is het besproken toepassingsvereiste een
loutere .competentienorm. Het geeft het toepassingsgebied aan van het
kartelverbod en wil namelijk zuiver locale of nationale kartels buiten genoemd verbod sluiten. Alleen kartels die een uitwerking hebben of kunnen
hebben op de inter-Staten (als onderscheiden van de intra-Staat) handel
vallen onder het verbod (vgl. boven, nr so, in fine). De woorden: (afspraken)
,die de han<~el tussen lid-Staten ongunstig kunnen beinvloeden" strekken
dus tot aflijning van het toepassingsgebied van het E.E.G. kartelrecht ten
aanzien van het nationaal kartelrecht.
Het is zeker zo dat de besproken woorden de door deze eerste zienswijze vertolkte bedoeling (aflijning van het toepassingsgebied van het
europees en nationaal kartelrecht) hebben. De vraag stelt zich evenwel of zij

uitsluitend die bedoeling hebben. Dit laatste kan ten zeerste betwijfeld
worden op grond van het in drie teksten voorkomende of geimpliceerde
kwalitatief ongunstig. De hiernavolgende meningen trachten dari ook
met dit kwalitatief rekening te houden. Zij doen zulks evenwel op een verschillende manier.
;.. Volgens een. tweede opvatting moet het vereiste ongunstige beinvloeding
van de inter-Staten handel niet als een loutere competentienorm maar als
een zelfstandig, van het tweede toepassingsvereiste van artikel 85, eerste lid
(mededingingvervalsend karakter der onderzochte afspraak : zie verder,
nr 76 en volg.) volledig onafhankelijk toepassingsvereiste worden beschouwd. Niet elke beinvloeding, alleen een. ongunstige beinvloeding van
het inter-Staten handelsverkeer wordt door het kartelverbod van artikel 8 5
geviseerd. Welnu teneinde uit te maken wat een dergelijke ongunstige
beinvloeaing is, moet men beroep doen op de algemene, in artikel2 E.E.G.Verdrag beschreven doeleinden van het Verdrag van Rome. Als hoofddoel
wordt daar gesteld de harmonische toename van het goederenverkeer tussen
de landen der Gemeenschap. Afspraken die het besproken toepassingsvereiste als ongunstig aanmerkt, zijn derhalve, volgens deze mening, de
afspraken die mogelijkerwijze het volume van dit goederenverkeer of de
clegelijkheid der verhandelde produkten in het gedrang brengen.
~ Een derde opvatting, die insgelijks in het besproken vereiste meer ziet
dan een loutere competentienorm, ziet dit vereiste evenwel niet als een van
het .tweede toepassingsvereiste volledig on.afhankelijk criterium. Zij legt
daarentegen de nadruk op het ~nderling verband tussen het eerste toepassingsvereiste (ongunstige beinvloeding der inter-Staten handel) en het
tweede (mededingingvervalsend karakter der onderzochte afspraak).
Inderdaad, om uit te maken of een bepaalde afspraak een ongunstige invloed
kan. uitoefenen op de inter-Statenhandel moet men zich niet refereren (zoals
de tweede opvatting het doet) naar de aigemene Verdragsdoeleinden maar
wel naar een welbepaald doel van het Verdrag dat namelijk in het tweede
toepassingsvereiste alsook in artikel 3 (f) E.E.G.-Verdrag tot uiting komt
met name de mstandhoudmg van een ononderbrofen en natuurli'k medemgmgssysteem. o gens eze opvattmg moeten dus alle afsprakeri die
'de goederenstroom van zijn normale natuurlijke weg doen afwijken als
potentieel ongunstig worden beschouwd. Ongunstig in deze opvatting wil
dus zeggen : een verslechting van de toestand gezien vanuit het standpunt
der natuurlijke mededinging. In deze zin gein.terpreteerd voegt dit eerste,
hier besproken toepassingsvereiste, weinig toe aan het tweede hierna
(nr 76 en volg.) besproken toepassingsvereiste van artikel 85, eerste lid.
Aan het voorgaande moet een correctie worden toegevoegd. Ongeacht
wat men onder ongunstige beinvloeding verstaat~ zijn alle auteurs het er
ongeveer over eens dat de ongunstige beinvloeding, wil zij in aanmerking
worden genomen, een zekere omvang moet hebben. Ter verantwoording
van deze toegeving. pleegt men naar de rechtspreuk de minimis non cur at
praetor te verwijzen (zie Deringer, EWG.- Wettbewerbsrecht, aanmerk. 48
bij art. 85).
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69 - Bij het nalezen van de verschillende door de rechtsleer voorgestelde
interpretatiepogingen krijgt men wel eens de indruk dat het hier over een
vrij abstract in-de-lucht-redeneren gaat. Van meer belang dan de door de
rechtsleer gesuggereerde interpretaties lijken de tot nog toe vrij schaarse
bestuurlijke en rechterlijke beslissingen die zich over de toepassing van de
hieronderzochte wettekst uitspreken. Zoals hierboven (nr 57) opgemerkt
konden de nationale autoriteiten zich immers tijdens de periode van I januari I958 tot I3 maart 1962, datum waarop de in artikel 87, E.E.G.Verdrag bedoelde uitvoeringsvoorschriften van kracht werden, over het in
artikel 85, eerste lid, vervatte kartelverbod zonder beperking uitspreken.
In bepaalde gevallen maakten genoemde autoriteiten van deze bevoegdheid
gebruik. Trouwens ook na I3 maart 1962 bleven de nationale autoriteiten
deze bevoegdheid bezitten maar dan binnen bepaalde, hierna aangegeven
grenzen (zie verder, nr 132 en volg.). Naast deze nationale uitspraken kan
reeds een door de E.E.G.-Commissie genomen beslissing worden aangewezen waardoor de draagwijdte van het besproken toepassingsvereiste
enigszins verduidelijkt wordt.
70 - Onder de nationale autoriteiten die zich tot dusver met de interpretatie
van de woorden ,ongunstige beinvloeding van de handel tussen de lidStaten" hebben ingelaten, lieten vooral het Duitse Bundeskartellamt en de
Duitse rechtbanken zich opmerken (I). Dit is begrijpelijk wanneer men weet
dat de Dtiitse instanties- de rei::litsfreekse loepasselijkheid der E.E.G.kartelvoorschriften van bij de inwerkingtreding van het Verdrag van Rome
hebben aanvaard (zie boven, nr 62). Doordat de Nederlandse autoriteiten,
die zoals de Duitse van meetaf de nodige interesse voor het Europees recht
hebben opgebracht, het tegenovergestelde standpunt verdedigden, zijn er
daarentegen weinig of geen Nederlandse beslissingen die het besproken
toepassingsvereiste verduidelijken (2).
Een eerste rechterlijke uitspraak is een beslissing van het Oberlandesgericht te Dusseldorf van 2I oktober 1958 (WuW., 1959, blz. 298 en volg.).
Deze rechtbank meende dat een overeenkomst waarbij een Duits producent
van chocolade aan zijn Duitse afnemers een kleinhandelsprijs oplegde,
(r) Steller beperkt zich ertoz de in deze bijclrage gecite..:rde beslissingen \'an nationalc
instanties zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Bij gebreke aan voldoende gezaghebbende
beslissingen vanwege Europese instanties omtrent het E.E.G. kartelrecht is het immers
onmogelijk een op meer dan !outer persoonlijke opvattingen gebaseerde beoordeling van
dergelijke nationale beslissingen te geven. De in die beslissingen vervatte oplossingen
en voorschriften moeten dus met de nodige omzichtigheid worden benaderd.
(2) Belgische beslissingen die zich op grondige en constructieve wijze met de interpretatie en de toepassing van artikels 85 en volg. bezighielden kunnen niet worden aangewezen. Wel komt het kartelverbod van art. 85 vluchtig ter sprake in volgende beslissingen:
Brussel, r juni 1962, J. T., 1962, 459 en volg.; - Hrb. Brussel, 23 maart 1962, f. T., 1962,
298; - I-h-b. 2 december 1963, f. T., 1964, 229. Uitvoeriger maar onnauwkeurig gemotiveerde beslissingen zijn : Voorzitter Hrb. Antwerpen, 25 oktober 1962, R. W., 1962-63,
1959; f. T., 1963, 733 en Hrb. Doornik, 10 januari 1964, f. T., 1964, 447· Het merendeel
dezer beslissingen komt later nag ter sprake. Adde : Brussel, 25 juni 1964, f. T., 576 ;Voorz. Hrb. Antwerpen, 6 juli 1964, R. \V., 1964-65, 314.

niet bij machte is om de handel tussen de lid-Staten ongunstig te beinvloeden. Het gebonden zijn der nationale handelaars aan een opgelegde
prijs zal voor hen juist een lokaas zijn om niet-prijsgebonden goederen uit
het buitenland te importeren en aan voordeliger voorwaarden in Duitsland
af te zetten (Over verticale prijsbinding, zie ook verder, nr 104). Tot een
gelijkaardig besluit kwam het Landgericht van Frankfurt op 13 februari 1959
(WuW., 1960, blz. 639 en volg. met noot von Tirpitz). Een overeenkomst
waarbij een producent van uurwerkarmbandjes aan de Duitse groothandelaars de verplichting oplegt vastgestelde prijzen te eerbiedigen en te
doen eerbiedigen door hun afnemers is, aldus de rechtbank, niet van die
aard dat zij de handel tussen de lid-Staten ongunstig be!nvloedt vermits aan
de groothandelaars van de vijf overige E.E.G.-landen voordeliger voorwaarden dan aan hun Duitse collega's worden toegestaan zodat zij, rekening
houdend met te heffen invoerrechten, toch nog met de Duitse groothandelaars kunnen concurreren. Het feit dat aan de buitenlandse groothandelaars
een re'importverbod (naar Duitsland) wordt opgelegd doet volgens de rechtbank - anders von Tirpitz in zijn noot onder het vonnis - niets af aan
de toelaatbaarheid der overeenkomst. Het is immers duidelijk dat de
buitenlandse groothandelaars de produkten voor verkoop in het eigen land
of in derde landen aankopen (1).
De houding van de rechtbank van Frankfort ten aanzien van het
reimportverbod verwekt opzien. Het lijkt immers duidelijk dat een re!mportverbod zoals ook een exportverbod uiteraard de handel tussen de lidStaten beinvloedt, althans kan be'invloeden. Dit was ook de mening van het
Oberlandesgericht van Frankfort dat op 19 januari 1962 in een andere maar
gelijk~d!ge zaak de strijdigheid van dergelijke clausules met het eerste
lid van artikel 85 :E'.E.G.-Verdrag mtsprak (WuW., 1963, biz. 331 en
volg.) (2). Het Landgericht van Mi.inchen (uitspraken van 14 januari 1963,
WuW., 1963, blz. 627 en volg. en van 25 februari 1963, WuW., 1963,
(1) Een gelijkaardige procedure had in Nederland plaats. Een Duits producent van
koelkasten legde aan zijn Duitse afnemers de verplichting op zich aan vastgestelde prijzen
te houden en bovendien zich van export naar het buitenland te onthouden. Door een
Nederlandse firma die, op de hoogte van deze verplichtingen, niettemin koelkasten aan
lagere prijzen van een Duitse handelaar had afgenomen en daarom door de Nederlandse
alleenverkoper werd vervolgd, werd de onverenigbaarheid van genoemde verplichtingen
met artikel 85 opgeworpen. De voorzitter van de rechtbank te Rotterdam besliste op
19 juli 1960 in kart geding dat overeenkomsten houdende vertikale prijsbinding van
merkartikelen de handel tussen lid-Staten niet ongunstig kunnen beinvloeden en dat zulks
oak geldt voor de exportverbodsclausule die er alleenlijk toe strekt om het gesloten prijshandhavingssysteem te waarborgen (Voorz. Rb. Rotterdam, 19 juli 1960, S.E. W., Europa,
1960, biz. 180 en volg.). Deze beslissing werd evenwel in beroep hervormd. Het hof te
's-Gravenhage hield voor dat een overeenkomst met exportverbod uiteraard de mededinging
binnen de Gemeenschappelijke Markt beperkt en dat het feit dat zij samenhangt met een
regeling van vertikale prijsbinding hieraan niets afdoet (30 juni 1961, S.K W., Europa,
1961, blz. 120). Dit arrest kan goed vergeleken worden met de verder in de tekst geciteerde
beslissing van het Oberlandesgericht van Frankfurt van 19 januari 1962.
(2) Dit arrest werd nadien op 14 juni 1963 door het Duitse Bundesgerichtshof verbroken (WuW., 1964, biz. 175 en volg.; ]uristenzeitung, 1964, blz. 219 en volg. met noot
E. Steindorff) om redenen die later duidelijk zullen worden (zie verder, nr 121) maar die
in dit verband geen belang vertonen.
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blz. 428 en volg.) was dezelfde mening toegedaan. In beroep hield het
Oberlandesgericht van die stad echter een meer genuanceerde opvatting
voor : ~n aan binnenlandse afnemers opgelegd exportver.bod volstaat niet
op zichzelf om het in artikel85, eerste lid vervatte kartelverbod toepasselijk
te verklar-e~menzaC!neil<.-concreet gev_al moeten na~aan of het export~ er wellicht niet toe strekt en bij machte is het handelsverkeer
tussen li~:.~£~t~l! .t~ . ?~'1()~e!J.~\1~4,ei~s£he_!m~~g: __v.-all:_alle~.~"!rJ<()_op:
afspraken (OLG. Munchen, 30 mei 1963, WuW., 1963, blz. 626 en volg.).
71 - Zoals reeds werd vermeld. deed ook het Duitse Bundeskartellamt
bepaalde uitgpraken die in dit verband belangrijk zijn. Twee van deze
uitspraken betreffen licentieovereenkomsten (over deze soort ~an overeenkomsten, zie verder, nr 128 en volg.). Een eerste beslissing poneert dat de
betrokken licentieovereenkomst, waarbij een Frans licentiegever aan een
Duitse onderneming de exclusieve licentie verleende tot het produceren
en verhandelen in Duitsland van octrooiprodukten, bij machte is om de
handel tussen de lid-Staten ongunstig te bei:nvloeden vermits zij een clausule
bevat krachtens dewelke de Duitse licentienemer zich het recht ontzegt,
. tijdens de duur der overeenkomst en gedurende drie jaar na de beeindiging
w daarvan, concurrerende produkten te vervaardigen en te verkopen. Als
gevolg daarvan kan de licentienemer geen concurrerende produkten verhandelen binnen de gemeenschappelijke markt (beslissing van 19 februari
1959, WuW., 1959, blz. 305 en volg.). Het Kartellamt neemtdan even~el
verder aan dat buitentoepassingverklaring van het kartelverbod mogelijk is
op grond van artikel 85, derde lid E.E.G.-Verdrag (zie verder, nr 85).
Tot een gelijkaardige conclusie kwam het Kartellamt ten aa~zien van een
licentieovereenkomst waarbij aan de licentienemer werd verboden de
licentieprodukten - die ditmaal niet het voorwerp uitmaakten van een
octrooirecht- naar Nederland te exporteren of in Nederland te vervaardigen. De licentiegever trachtte zich aldus langs contractuele weg exclusieve
rechten te verzekeren die hij, in de afwezigheid van een octrooi voor bewuste produkten, niet bezat op grond van een wettelijk erkend industrieel
eigendomsrecht (beslissing van februari 1962, WuW., 1962, blz. 555
en volg.).
Ook een overeenkomst waarbij de deelnemende ondernemingen zich
verbinden hun ganse afzet (met inbegrip van hun niet te verwaarlozen
verkopen naar het buitenland waaronder de overige E.E.G. landen) langs
een gemeenschappelijke verkoopsorganisatie aan de man te brengen en
zich dus het recht ontzeggen zelfstandige verkopen te doen, is bij machte
de inter-Staten ongunstig te bei:nvloeden vermits de afnemers uit de overige
E.E.G.-landen zich zodoende voor een gemeenschappelijke verkoper in
plaats van voor verschillende met elkaar concurrerende verkopers geplaatst
zien (beslissing van 23 augustus 1960, Wu W., 1960, biz. 8os en volg.).
T enslotte client nog een verklaring te worden vermeld die door een
officieel woordvoerder van het _[Sartellamt op 12 december 1960, na overleg

met vertegenwoordigers der E.E.G.-Commissie en van de regeringen der
overige lid-Staten, werd afgelegd (WuW., 1961, blz. 303 en volg.). In deze
verklaring die nogmaals de verenigbaarheid van reimportverbodsclausules
met het europese kartelverbod betreft, werd aangestipt dat de bewuste aan
!let oordeel van het Kartellamt onderworpen reimportverbodsclausule die
door alle Dmtse ondernemmgen gespeciahseerd m de vervaardigmg van
scheefli:j5i5araten aan hun buitenlandse afnemers werd opgelegd, onweerstaanbaar le1dt tot de afslmtmg van de Duitse markt binnen de gemeenschappehJke markt. ZIJ maakt het de Duitse producenten mogelijk op de
Omtse markt een hoger pnJsruveau te handfiaven en IS onveremgbaar met
de fundamentele beginselen die aan de gemeenschappehJke markt ten
grondslag hggen.
72 - Thans volgen de beslissingen van E.E.G.-instanties, genomen naar
aanleiding van de toepassing van artikel 85 op concrete gevallen, in zover
zij voor de interpretatie van de woorden ,ongunstige beinvloeding van de
handel tussen lid-Staten" van belang zijn.
Een duidelijke uitspraak van de meest gezaghebbende instantie met
name het Hof van ]ustitie te Luxemburg is nog achterwege gebleven.
Men moet' Zich in dit verband vooralsnog vergenoegen met de enige door
het hof in het Bosch-arrest van 6 april 1962 gedane vaststelling ,dat het
niet is uitgesloten, dat verboden tot exporteren ... onder de omsch.ri]ving
~an artikel 85 eerste lid, vallen en met name worden getroffen door de
woorden overeenkomsten... welke de handel tussen lid-Staten ongunstig
kunnen be'invloeden" (het arrest werd boven onder nr 63 geciteerd; zie ook verder, nr I 17).

73 - Er is reeds een aanbeveling van de Commissie waarin de genoemde
termen op een concreet geval worden toegepast.
Deze aanbeveling dateert van 24 juli 1963. Zoals reeds vermeld werd
zij door de Commissie op grand van artikel 89 E.E.G.-Verdrag uitgevaardigd in verband met het onderzoek naar de toelaatbaarheid der Overeenkomst Aardewerk (Convention Faience) (zie boven, nr 57) (De Nederlandse
tekst der aanbeveling werd gepubliceerd in S.E. W., 1964, blz. 96 en volg.
en is eveneens afgedrukt bij Ellis en Van den Heuvel, Europees Mededingings- en Kartelrecht, blz. 1402 en volg.). Vermits deze aanbeveling nog
herhaaldelijk zal ter sprake komen, volgt eerst een korte uiteenzetting van
de feitelijke toestand naar aanleiding waarvan zij werd uitgevaardigd.
Genoemde overeenkomst werd op 18 december 1958 gesloten tussen
de vertegenwoordigers van twee Belgische beroepsorganisaties van wandtegelzetters enerzijds en tien Belgische, Nederlandse en Duitse producenten
van wandtegels anderzijds. Door latere toetredingen van Franse, Italiaanse
alsook van nog een Belgisch en zelfs een Engels producent nam het aantal
bij de overeenkomst aangesloten producenten tot dertig toe. Doel was de
regeling van de aan- en verkoop van keramische wandtegels op de Belgische
markt. Krachtens de overeenkomst nemen de aangesloten producenten de

verplichting op zich de onder de overeenkomst vallende produkten (hierna
contractprodukten genoemd) slechts aan erkende afnemers te leveren.
Teneinde als erkend afnemer te worden beschouwd moet men voldoen aan
bepaalde deels in de overeenkomst vastgelegde deels door een besluit van
een Gemengde Commissie vastgestelde voorwaarden en voorts door genoemde Comrnissie toegelaten worden. Niet-gespecialiseerde ondernemingen kunnen niet worden toegelaten. Daarentegen is het lidmaatschap
van een der bij de overeenkomst aangesloten beroepsorganisaties geen
toelatingsvereiste. Wel zijn erkende afnemers die geen lid zijn, een speciale
toeslag van 2 % verschuldigd bij de aankoop van contractprodukten. Van
hun kant gaan de erkende afnemers de verplichting aan slechts van de
aangesloten producenten afkomstige wandtegels te kopen of te zetten.
Toetreding van producenten is aileen mogelijk met de eenparige toestemming van de reeds aangesloten producenten. Anderzijds kan oak de toetreding van een nieuwe beroepsorganisatie slechts met de toestemming
der andere beroepsorganisaties gebeuren. Op 24 juli 1963, datum waarop
de Commissie haar aanbeveling deed, behoorden alle Belgische producenten en een deel van de in de overige E.E.G. landen gevestigde producenten van wandtegels tot de overeenkomst terwijl 900 Belgische gespecialiseerde tegelzetters het statuut van erkend afnemer bezaten.
lngevolge de krachtens de overeenkomst wederzijds aangegane verplichtingen zijn niet-erkende afnemers (waaronder een belangrijk aantal
niet-gespecialiseerde ondernemingen) derhalve verplicht hun proclukten
hetzij vanwege buitenlandse niet-aangesloten producenten hetzij vanwege
erkende afnemers te betrekken.
Na een grondig onderzoek verklaarde de Commissie dat de wederkerige
exclusieve bindingen die uit de overeenkomst voortvloeien onder het verbod
van artikel 85, eerste lid vallen en dat zij niet in aanmerking komen voor
buitentoepassingverklaring van genoemd verbod op grand van artikel 85,
derde lid. Als gevolg van het onderzoek door de Commissie hebben de
betrokken partijen de overeenkomst gewijzigd en voor een nieuw onderzoek
aan de Commissie onderworpen (zie verder, nr 114).
De verschillende delen en onderdelen van de Aanbeveling der Commissie zullen in de loop van deze bijdrage ten gepaste tijde worden onderzocht. Thans wordt alleen aandacht besteed aan het deel dat handelt over
het toepassingsvereiste van het kartelverbod van artikel 85 dat ons nu
bezighoudt met name de ongunstige bei:nvloeding van de inter-Staten
handel.
74 - Volgens de Commissie zijn de hierboven beschreven exclusieve bindingen geschikt om de handel tussen de lid-Staten ongunstig te bei:nvloeden.
Zij veroorzaken immers een kunstmatige verdeling van de Belgische
markt in twee deelmarkten : de markt van de aangesloten producenten en
de erkende afnemers enerzijds, de markt van de niet-aangesloten producenten en de niet erkende afnemers anderzijds. Gevolg daarvan is dat een
tegelfabrikant uit een andere lid-Staat, ook na het wegvallen van de van

overheidswege in het leven geroepen belemmeringen van hethandelsverkeer,
zijn waren in geen geval op de totale Belgische markt kan afzetten : ingeval
van toetreding tot de overeenkomst kan hij uitsluitend leveren aan de
ongeveer 900 erkende afnemers; ingeval van niet-toetreding kan hij zich
uitsluitend tot de belangrijke groep van niet-erkende afnemers wenden.
Omgekeerd kunnen erkende afnemers uitsluitend van aangesloten producenten kopen terwijl aan de niet-erkende afnemers de mogelijkheid wordt
ontnomen bestellingen te plaatsen bij talrijkebelangrijke (bij de overeenkomst aangesloten) fabrikanten uit andere lid-Staten. Indien alle binnen
de gemeenschappelijke markt gevestigde fabrikanten van wandtegels tot
de overeenkomst zouden toetreden, zouden de niet-erkende afnemers zelfs
gedwongen zijn hun waren van fabrikanten uit derde landen te betrekken.
Het door vertegenwoordigers van de bij de overeenkomst aangesloten
organisaties aangevoerde verweer als zou de invoer van contractprodukten
naar Belgie sedert het in werking treden der overeenkomst aanmerkelijk
zijn toegenomen, werd door de Commissie ter zijde geschoven. Enerzijds
viel een dergelijke toename ook reeds v66r dat tijdstip vast te stellen;
anderzijds is deze toename te wijten aan de snelle afbraak van handelsbelemmeringen op grond van het E.E.G.-Verdrag alsmede aan de gunstige
conjunctuursituatie in het bijzonder voor de bouwsector.
75 - Verder werden door de Commissie binnen het besproken tijdsbestek
nog twee beschikkingen uitgevaardigd betreffende twee verzoeken om negatieve verklaring (over deze procedure, zie verder, nr 112). Deze verzoeken
strekken tot de vaststelling vanwege de Commissie dat er voor deze laatste
geen aanleiding bestaat op grond van het in artikel 85, eerste lid vervatte
kartelverbod tegen een bepaalde aan het oordeel van de Commissie onderworpen overeenkomst op te treden.
Vermits deze twee verzoeken werden ingewilligd op grond van het
niet vervuld zijn van het tweede, hierna besproken toepassingsvereiste van
het kartelverbod, met name het mededinging verhinderend, beperkend of
vervalsend karakter der onderzochte overeenkomsten, en het eerste toepassingsvereiste in genoemde beschikkingen derhalve onbesproken blijft,
wordt er hier niet verder op ingegaan (zie verder, nr 79 en 8o).
76 - VERHINDERING, BEPERKING OF VERVALSING VAN DE MEDEDINGING
BINNEN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT. - Opdat overeenkomsten,
besluiten en feitelijke gedragingen (over deze begrippen, zie boven, nr 65)
onder het kartelverbod van artikel 85, eerste lid, E. E.G.-Verdrag zouden
vallen, volstaat het niet dat zij de handel tussen de lid-Staten ongunstig
kunnen beinvloeden (hierover, zie boven, nr 68 en volg.); zij moeten er
bovendien toe ,strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging binnen
de gemeenschappelijke markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst".
Ook dit toepassingsvereiste vergt nadere verklaring.
Uit de geciteerde formulering van het toepassingsvereiste blijkt
onmiddellijk dat zowel afspraken die strekken tot vervalsing der mede-

clinging als afspraken die vervalsing van ·mededinging .voor gevolg hebben
door het kartelverbod worden geviseerd. Ook mededingingsafspraken die,
hoewel zij niet de bedoeling daartoe hadden (d.i. strekken tot), in feite
evenwel een distorsie der mededinging bewerkstelligen, zijn derhalve
verboden. Dit zal vooral voor bestaande afspraken van belang zijn. Anderzijds zijn evenzeer verboden mededingingsafspraken die !outer de bedoeling
hebben de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt te vervalsen
zonder evenwel dit resultaat reeds bereikt te hebben. Uiteraard geldt dit
~ooral voor nieuwe afspraken. De gewraakte bedoeling mag zowel uit een
uitdrukkelijk beding als uit de ganse inhoud en opzet der overeenkomst
worden afgeleid. Het feit dat de overeenkomst ook nog andere doeleinden
nastreeft doet niets af aan de toepasselijkheid van het kartelverbod (zie over
dit alles Deringer, A., EWG- Wettbewerbsrecht, aanmerk. 32 en 33 bij
art. 85).
Door de Commissie werd, na overleg met door de onderscheiden
regeringen afgevaardigde deskundigen, reeds vroeg duidelijk gemaakt dat
de woorden binnen de Gemeenschappelijke Markt in artikel 85 E.E.G.Verdrag (evenals in artikel 86) ,slechts een geografische afbakening van
het toepassingsgebied van deze artikelen inhouden ... " (Derde Algemeen
Verslag van de Commissie, 1960, par. 140).
Heel wat minder duidelijk is wat moet verstaan worden onder de
woorden verhindering, beperking of vervalsing van de mededinging. Men
~eemt over hetalgemeen aan, mede op grond van de in artikel3, f, E.E~G.
Verdrag gebruikte bewoordingen, dat het woord vervalsing ( der mededinging) het sleutelwoord is dat de termen verhindering en beperking
omvat (Deringer, o. c., aanm. 24 bij art. 85).
Met het oog op de interpretatie van deze woorden geldt meer dan ooit
de regel volgens dewelke elk in de lucht redeneren uit den boze is. Alleen
de toepassing der gebruikte termen op concrete gevallen kan aan deze
woorden een zinvolle inhoud geven. Er moge slechts op gewezen worden
dat de term mededinging niet in absolute zin mag worden verstaan. Eenieder
is het er over eens dat een volledig vrije mededinging zuiver theoretisch
is en zelfs schadelijk voor het algemeen belang (zie hoven, nr 18). Een zekere
samenbundeling van economische activiteiten is noodzakelijk en zal trouwens concurrentiebevorderend en prijsverlagend werken. Waar het op
~~nkomt is het in stand houden van een vorm van workable competition.
Daarto.e zijn regelende en bevorderende afspraken wenselijk, mededinging
vervalsende afspraken daarentegen uit den boze (zie de door de heer
Blaisse in het Europees Parlement op 19 oktober 1961 afgelegde verklaring
zoals geciteerd door Suetens, L. P., Exclusiviteitsovereenkomsten, Exportverboden en het E.E. T., Kartelrecht, R. W., 1962-63, 2201 en volg., nr 13).
77 - Door verschillende nationale instanties werd naar aanleiding van de
toepassing van artikel 85, eerste lid op concrete afspraken, beslist dat
zowel horizontale als ook vertikale afspraken het door genoemd artikel
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rriededinging vervalsend karakter kunnen bezitten (OLG. Dusseldorf,
21 oktober 1958, Wu W., 1959, blz. 298 en .volg. : vertikale prijsbindingsovereenkomst;- LG. Frankfurt, 13 februari 1959, WuW., 1960, blz. 639
en volg. : vertikale prijsbindingsovereenkomst met rei:mportverbod ; OLG. Frankfurt, 19 januari 1962, WuW., 1963, blz. 331 en volg.: vertikale
prijsbindingsovereenkomst · met exportbeperking en rei:mportverbod; hof 's-Gravenhage, 30 juni 1961, S.E. W., Europa, 1961, blz. 120: vertikale
prijsbindingsovereenkomst met exportverbod; besluit van het Bundeskartellamt van 3 februari 1959, Wu W., 1959, biz. 305 : licentieovereenkomst met mededingingsverbodsclausule; - uitspraak van 12 december
1960, WuW., 1961, blz. 303 en volg. : rei:mportverbod; - al deze uitspraken kwamen hoven nr 70 en 71 tijdens de bespreking van het vereiste
der ongunstige bei:nvloeding van de handel tussen de lid-Staten ter sprake).
Ten aanzien van vertikale afspraken was dit door bepaalde auteurs wel eens
in twijfel getrokken (zie bv. von Werdt, R., Zur Frage der Anwendung von
Art. 85 des EWG.- Vertrages auf Individualvertrage, Wu W., 1962, blz. 583
en volg.). Sedert de uitspraak van 6 april 1962 van het Hof van Justitie te
Luxemburg in het Bosch-geval (zie boven, nr 72) waarin het Hof de mogelijke toepassing van artikel 85 op een in een alleenverkoopovereenkomst
ingelaste exportverbodsclausule niet uitsluit, is echter geen twijfel meer
toegelaten. Bij de uitvaardiging der uitvoeringsvoorschriften inzake
artikelen 85 en 86 E.E.G. Verdrag namen de Raad en de Commissie
trouwens dezelfde hvpothese als uitgangspunt.
78 - Verdere verduidelijking brachten de reeds genoemde aanbeveling van
de Corrimissie van 24 juli 1963 inzake de Overeenkomst Aardewerk en de
twee door de Commissie ingewilligde verzoeken om negatieve verklaring
(zie hoven, nr 73 en volg.).
Zoals reeds vermeld achtte de Commissie de hoven beschreven
Overeenkomst Aardewerk strijdig met het kartelverbod van artikel 85.
De Overeenkomst was volgens'de Commissie bij machte om de inter-Staten
handel ongunstig te bei:nvloeden (zie hoven, nr 74) en leidde tot een beperking van de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt.
Om tot de laatste vaststelling te komen liet de Commissie opmerken
dat de 900 erkende afnemers bij de aankoop van tegels uitsluitend zijn
aangewezen op de bij de overeenkomst aangesloten producenten en geen
bestellingen mogen doen bij het niet onbelangrijk aantal niet-aangesloten
producenten terwijl de aangesloten zowel als de niet-aangesloten producenten van hun kant eveneens sterk worden beperkt in hun afzetmogelijkheden : de eerste groep fabrikanten kan uitsluitend aan de erkende afnemers
leveren; de tweede groep moet zich noodzakelijkerwijze richten tot de
niet-erkende afnemers. Ook de niet-erkende afnemers zijn in hun keuze
sterk beperkt vermits zij geen bestellingen bij de aangesloten producenten
kunnen doen. De beschreven exclusiefbindingen leiden dus voor de betrokken koopwaren tot een beperking van het aanbod en van de vraag ;
zij hebben de verdeling van .een markt in twee deelmarkten ten gevolge.
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Beperking van mededinging binnen de Gemeenschappelijke Markt ligt
voor de hand.
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79 - De eerste negatieve verklaring die door de Commissie op grond van
artikel 2 van Verordening nr 17 van 6 februari 1962 (1) werd afgegeven, is
vervat in de beschikking van I I maart 1964 (Pub!. Eur. Gem., 1964, blz. 915
en 916;- de bekendmaking aan derden, voorzien door artikel 19, derde lid,
van Verordening nr 17, gebeurde in het Pub!. Eur. Gem. van 4 juli 1963.
Zie ook Sk in S.E. W., 1964, hlz. 185-186).
Bij deze beschikking verklaarde de Commissie dat er voor haar op
grond van de bekende gegevens geen aanleiding bestaat op te treden krachtens artikel 85, eerste lid, tegen de overeenkomst die op 4 september 1959
gesloten werd tussen de Franse S.A.R.L. Grosfillex en de Zwitserse firma
Fillistorf. Reden daartoe was de afwezigheid, naar het oordeel der Commissie, van een waarneembare verhindering, beperking of vervalsing der
mededinging bin;e;;de -gemeenschappelijke markt ingevolge de onderzochte overeenkomst.
Krachtens de bewuste overeenkomst had de Franse vennootschap, die
plastiekartikelen vervaardigt, de verkoop van haar produkten op het grondgebied van Zwitserland aan de te Zurich gevestigde onderneming Fillistorf
toevertrouwd. Laatstgenoemde onderneming mocht deze opdracht aileen
in Zwitserland uitvoeren; zij ontzegde zich tevens het recht concurrerende
artikelen te vervaardigen of te verkopen, Van haar kant verleent de Franse
vennootschap Grosfillex aan de Zwitserse firma het volstrekte alleenverkooprecht van haar produkten in Zwitserland.
Het gaat hier dus over een alleenverkooprecht dat door een binnen de
gemeenschappelijke markt gevestigde producent aan een daarbuiten
gevestigde onderneming wordt toegestaan voor een buiten de gemeenschappelijke markt gelegen gebied. Op grond van deze vaststelling besluit de Commissie dat een der toepassingsvereisten van het in artikel 85, eerste lid
vervatte kartelverbod met name de verhindering, beperking of vervalsing
van de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt ontbreekt (Reeds
tevoren had de direkteur-generaal van de E.E.G. dienst der Concurrentie
dezelfde opvatting meegedeeld in een brief van 16 mei 1963 aan het Duitse
Ministerie voor Economische Zaken : zie WuW., 1963, blz. 810).
Vooraleer evenwel haar goedkeuring aan de voorliggende overeenkomst te hechten onderzocht de Commissie nog of het bijzonder beding
waarbij aan de Zwitserse firma verboden wordt contractartikelen buiten
Zwitserland te verkopen en met de contractartikelen concurrerende produkten om het even waar te verkopen, niet strekt tot beperking der mededinging binnen de gemeenschappelijke markt. Zij komt hier eveneens tot
een negatief besluit rekening houdend met de omstandigheid dat, ook bij

(1) Dit is de voornaamste uitvoeringsverordening die tot nog toe in verband met
artikelen 85 en 86 E.E.G. Verdrag door de Raad werd genomen: zie verder, nr IOI en volg.
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afwezigheid van het contractueel verbod, de Zwitserse firma toch moeilijk
de door haar gekochte artikelen binnen de gemeenschappelijke markt zou
kunnen wederverkopen omdat de betrokken waren dan oprueuw de douane. grens zouden moeten passeren en ook rekenmg houdend met bet feit dat
'er m de betrokken sector een aanz1enhjk aantal roducenten en handelaars
m staat ZIJn met e aar op het gebied van de gemeenschappelijke markt te
concurreren. Door derden werden trouwens geen bezwaren tegen de onderzochte overeenkomst ingediend.
8o - Bij beschikking van de Commissie van I juni I964 werd een tweede

verzoek om negatieve verklaring ingewilligd (Pub!. Eur. Gem., i964,
blz. I426-I427; - de bekendmaking aan derden voorzien door artikel I9,
derde lid, van Verordening nr I7 vond plaats in Pub!. Eur. Gem., I964,
blz. 723). Het betrof hier een op I oktober I953 gesloten dealer-overeenkomst tussen de Amerikaanse vennootschap Bendix Corporation en de
Belgische naamloze vennootschap Anc. Et. Mertens en Straet.
Krachtens deze overeenkomst werd de Belgische vennootschap belast
met de verkoop van door de Amerikaanse onderneming vervaardigde
servo-remmen en toebehoren. Het aldus toegestane verkooprecht is evenwel
niet exclusief. De Amerikaanse onderneming mag ook nog andere dealers
met de verkoop van haar waren belasten zoals zij zelf eveneens rechtstreeks
mag verkopen in Belgie. Aan Mertens en Straet wordt trouwens geen verkoopgebied toegezegd. Evenmin wordt aan de Belgische firma verbod
opgelegd concurrerende produkten te verkopen. Het staat haar eveneens
vrij prijzen en verkoopvoorwaarden vast te stellen. Zij treedt op als een
zelfstandig handelaar.
Het onderzoek van deze overeenkomst liet de Commissie toe enkele
interessante regels voorop te stellen : I) het enkele feit dat de verkoper
buiten de gemeenschappelijke markt is gevestigd staat de toepassing van
artikel85 E.E.G.-Verdrag niet in de weg daar de overeenkomst binnen de
gemeenschappeiijke markt mtwerkingen heeft; 2) de onderzochte dealerovereenkomst, (lie· niet eXcfusief1s en evenmin beoogt gebiedsbescherming
te verlenen, strekt niet, bij gebreke ook aan andere concurrentie-beperkende .\t ~c.
clausules, tot verhindering, beperking of vervalsing van de mededinging; '("" k
3) er zijn de Commissie geen feiten bekend waaruit blijkt dat de overeen- ~
komst een verhindering, beperking of vervalsing van de mededinging
ten gevolge heeft. Bijgevolg bestaat er voor de Commissie geen aanleiding
tegen de overeenkomst op grond van artikel 85, eerste lid op te treden.
81 - lNDUSTRIELE EIGENDOMSRECHTEN EN BEPERKING DER MEDEDINGING.
- In verband met industriele eigendomsrechten in het algemeen en met
het octrooirecht in het bijzonder is een hevige discussie ontstaan, die
onlangs opnieuw is opgelaaid.
Reeds van bij de inwerkingtreding van het E.E.G.-Verdrag werd de
mening verdedigd volgens dewelke industriele eigendomsrechten niet
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onder het Verdrag van Rome en bijzonderlijk niet onder de toepassing
van artikel 85 zouden vallen (zie o.m. Gotzen, M., La propriete industrielle
et les articles 36 et 90 du Traite instituant la Communaute Economique
Europeenne, Rev. Trim. Dr. Comm., 1958, blz. 261 envolg.). De argumenten
ten voordele van deze stelling werden nag onlangs op behendige wijze naar
voor gebracht (zie Hepp, F., Les conventions de licence exclusive au regard
des regles de concurrence de Ia C.E.E., S.E. W., 1964, blz. 85 en volg. evenals
Monnet, J, La portee de I' article 36 par rapport a l' article 85 du Traite de
la C.E.E., S.E. W., 1964, blz. 181 en volg.) (1).
Genoemde opvatting gaat uit van de eigen aard der industriele eigendomsrechten en dan in de eerste plaats van het octrooirecht waartoe de
discussie tot nag toe meestal beperkt bleef. Het octrooirecht geeft aan de
houder ervan het exclusief recht het voorwerp van zijn uitvinding te vervaardigen, te gebruiken en in de handel te brengen. Dit recht dat tijdelijk is,
wordt aan de uitvinder toegestaan opdat hij gedurende de octrooiperiode
exclusief van de vruchten van zijn uitvinding zou kunnen genieten. Het
strekt dus uiteraard tot een tijdelijke uitsluiting van alle mededinging met
betrekking tot de gedane uitvinding. Tijdens de octrooiperiode kan de
uitvinder derden verbieden het voorwerp van zijn uitvinding op om het
even welke wijze te exploiteren. Hij heeft een wettelijk; en ook door lnternationale Verdragen erkend, monopolierecht. Indien hij zulks wenst, kan
hij weliswaar naar eigen goeddunken min of meer beperkte licenties
(afgeleid van het Latijnse woord licet) aan derden toc:!staan. Krachtens deze
licenties verkrijgen een of meer derden het recht binnen de overeengekomen
gtenzen van tijd, ruimte en voorwerp het octrooi te exploiteren. Dergelijke
octrooilicentieovereenkomsten kunnen niet als ententes worden aangemerkt :
de licentiehouder is geen juridisch zelfstandig persoon met wie de licentiegever een afspraak in de zin van artikel 85 kan sluiten; hij is veeleer een
verlenging van de persoon van de licentiegever.
De vraag of octrooirechten en octrooilicentieovereenkomsten onder het
kartelverbod vari _artikel 85 vallen is dus, volgens de geciteerde auteurs, een
vals probleem. Octrooirechten zijn, naar hun diepste aard, exclusiefrechten.
De enige relevante vraag is of deze rechten moeten worden afgeschaft.
Iedereen is het erover eens dat zulks de economische vooruitgang op fundamentele wijze zciu remmen.

(I) Nadat de discussie ingevolge -de uitvaardiging door de-Raad en de Commissie
van de uitvoeringsvoorschriften van artikels 85 en 86 waarin ook sprake was van industriele
eigendomsrechten (zie verder, nr I 28), tot rust was gekomen, laaide zij onlangs opnieuw op.
Reden daartoe was de schriftelijke in verschillende talen vertaalde reactie van· de- heer
P. Verloren van Themaat, directeur generaal van de Concurteritie (De-_draagwijdte van
artikel 36 in verhouding tot artikel 85 van het E.E.G.-Verdrag m.b.t. octrooilicentieovereenkomsten, S.E. W., 1963, blz. 428 en volg.) op de uitlating van de heer G. Schrans als zou
,.de normale uitlating van industriele eigendomsrechtim, zoals die door de nationale
wetgevingen voorzien of toegelaten is, niet aangetast kunnen worden in toepassing van de
mededingingsbepalingen van het Euromarktverdrag" (in Octrooilicentieovereenkomsten naar
Belgisch recht, S.E. W., 1963, blz. 305 en volg., spec. blz. 333·

De voorstanders van deze opvatting menen trouwens een bevestiging
van hun zienswijze aan te treffen in artikelen 36 en 222 E.E.G.-Verdrag.
Artikel 222 luidt : ,Dit Verdrag laat de regeling van het eigendomsrecht in
de lid-Staten onverlet" ; hiermee zou ook het industrieel eigendomsrecht
bedoeld zijn. Anderzijds bepaalt artikel 36 : ,de bepalingen van de artikelen 30 tot en met 34 (betreffende de afschaffi.ng van de kwantitatieve
beperkingen tussen de lid-Staten) vormen geen beletsel voor verboden of
beperkingen van invoer, uitvoer of doorvoer, welke gerechtvaardigd zijn ...
uit hoofde van bescherming van de industriele en commerciele eigendom.
Deze verboden of beperkingen mogen echter geen middel tot willekeurige
discriminatie noch een verkapte beperking van de handel tussen de lidStaten vormen". Dit artikel zou een concrete toepassing zijn van het
algemeen beginsel neergelegd in artikel 222 volgens hetwelk het Verdrag
van Rome, en dus ook artikel 85, geen afbreuk doet aan de industriele
eigendomsrechten (r).
82 - Door een groot deel van de rechtsleer (zie o.m. Deringer, A., E. W.G.Wettbewerbsrecht, aanm. 35 bij art. 85, eerste lid en de daar in noot 45
geciteerde schrijvers; - Van den Heuvel, H., The impact of the E.E.C.
Treaty (Treaty of Rome) on industrial property with regard to anti-trust
regulations, S.E. W., Europa, 1961, blz. 232 en volg.) wordt de hierboven
uiteengezette mening verworpen en wordt voorgehouden dat ook de
industriele eigendomsrechten en de desbetreffende overeenkomsten onder
het toepassingsgebied van artikel 85, eerste lid, kunnen vallen. Volgens dit
deel der rechtsleer is de draagwijdte van het in artikel36 geuite voorbehoud
streng beperkt tot de hvpothese van de erin vernoemde artikelen 30 t/m 34
van het Verdrag betreffende de afschaffing van kwantitatieve beperkingen
tussen de lid-Staten. Artikel36 mag niet als een concrete toepassing worden
beschouwd van een algemene regel die ook t.a.v. artikel 85 zou gelden.
Het debat is evenwel verre van afgesloten (zie ook nog de argumenten en
tegenargumenten aangehaald door Schrans, G., Nogmaals de verhouding
tussen de artikelen 36 en 85 m.b.t. octrooilicentieovereenkomsten, en Verloren
van Themaat, P., in S.E. W., 1964, blz. 319 en volg.).
Zoals blijkt uit de hierboven geciteerde bijdrage van haar directeurgeneraal (zie vorig nummer, noot, en dit nummer, voorgaande alinea) is ook
de E.E.G.-Commissie de tweede mening (toepasselijkheid van artikcl.8s
het geb1ed der mdustnele . e1gendomsrechten) toegedaan. De later
besproken uitvoeringsvoorschriften van artikel 85, waarin ook sprake is
van bepaalde industriele eigendomsrechten (zie verder, nr 128 en volg.)
gaan van deze veronderstelling uit .. Doordat zij evenwel ruimschoots

9P

(1) Voortgaande ·ap de samenvatting die etvan gegeven: wordt in Common Market
Law Review, Vol. 2, blz. II6en u8,lijkt deze opvatting ook aanvaard te zijn met betrekking
tot handelsmerken door twee rechterlijke beslissingen met name een arrest van 17 januari
1964 van het Oberlandesgericht Hamm (Aussenwirtschaftsdienst, 1964, biz. 124 en volg.)
en een vonnis van 22 februari 1963 van de rechtbank te 's-Gravenhage (Bijblad bij De
Industriiile Eigendom, 1964, biz. 68).
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tegemoetkomen aan de rechtmatige aanspraken van de houders van genoemde rechten geeft het hierhoven hesproken meningsverschil vooralsnog
geen aanleiding tot uiteenlopende praktische resultaten.
Volledigheidshalve weze nog aangestipt dat ook het Duitse Bundeskartellamt de principiele toepasselijkheid van artikel 85, eerste lid, op
licentieovereenkomsten hetreffende industriele eigendomsrechten niet
uitsluit. Dit hlijkt uit drie heslissingen (heslissing van 19 fehruari 1959,
WuW., 1959, hlz. 305 en volg.; - heslissing van 20 juni 1960, WuW.,
1960, hlz. 818 en volg.; - heslissing van fehruari 1962, WuW., 1962,
hlz. 555 en volg.) waarhij deze instantie op grand van de haar tijdens de
overgangsperiode van r januari 1958 tot 13 maart 1962 toekomende hevoegdheden (zie hoven, nr 57), het kartelverhod van artikel 85, eerste lid,
toepasselijk verklaarde enerzijds op twee octrooilicentieovereenkomsten
anderzijds op een (niet geoctrooieerde) knowhow licentieovereenkomst
(zie ook hoven, nr 71) (r). In de drie gevallen maakte het Kartellamt
evenwel gehruik van de in artikel 85, derde lid, voorziene mogelijkheid tot
huitentoepassingverklaring van genoemd kartelverhod (zie verder, nr 85)
(Vgl. ook LG. Dusseldorf, 6 december 1960, WuW., 1961, blz. 565 en volg.)
83 - BUITENTOEPASSINGVERKLARING VAN HET KARTELVERBOD OP GROND
VAN ARTIKEL 85, DERDE LID, E.E.G.-VERDRAG. - Zoals vermeld werd bij
de algemene hespreking van artikelen 85 en 86, wordt in artikel85, derde lid,
een mogelijkh.ei(f -tof J:)uitimtoepassiri.gverklatin:g van het in artikel 85,
eerste lid, vervatte kartelverhod voorzien (zie hoven, nr 52). Deze vrijstelling
kan alleenlijk verleend worden indien de afspraak waarvoor de buitentoepassingverklaring werd aangevraagd aan vier (twee positieve en twee
negatieve) in artikel 85, derde lid opgesomde voorwaarden voldoet. Deze
voorwaarden zijn : het de produktie of distributie der hetrokken produkten
of de technische of economische vooruitgang bevorderend karakter der
onderzochte afspraak; noodzaak van een billijk aandeel der verbruikers
in de aldus uit de genoemde afspraak voortvloeiende voordelen; onmisbaar
karakter der opgelegde mededingingsbeperkingen voor het bereiken dezer
voordelen ; afwezigheid van uitschakeling der mededinging voor een
wezenlijk deel.
De verdere uitwerking van deze vrijstellingsmogelijkheid gebeurde, in
overeenstemming met de richtlijnen voorzien in artikel 87, tweede lid,
E.E.G.- Verdrag, door Verordening nr 17 van de E.E.G.-Raad van 6 februari 1962. Deze Verordening wordt later uitvoerig besproken (zie verder,
nr ror en volg.). Het mage hier volstaan enkele algemeenheden voor een
beter begrip van artikel 85, derde lid, voorop te stellen (Voor meer bijzonderheden wordt verwezen naar Deringer, A., E. W.G. Wettbewerbsrecht, aanmerk. r en volg. bij art. 85, derde lid; - zie ook Bernini, G.,
(1) Deze beslissingen dateren dus van v66r de datum van uitvaardiging der uitvoeringsvoorschriften van artikel 85 waarin oak regelen voorkomen betreffende licentieovereenkomsten. Zie verder, nr 128 en volg.
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Problemes concernant l' application de l' article 85, n° 3 du Traite C.E.E. d.
certaines categories d' accords restreignant la concurrence, ]. T., 1963, 345
en volg.).
Het is duidelijk dat een vrijstelling op grond van artikel 85, derde lid,
een erkenning impliceert van de principiele toepasselijkheid op de onderzochte afspraak van het in artikel 85, eerste lid, vervatte kartelverbod.
M.a.w. afspraken die niet onder genoemd verbod vallen gaan vrij uit
zonder dat ten hunnen aanzien een buitentoepassingverklaring op grond
van artikel 85, derde lid, moet worden gevraagd.
Buitentoepassingverklaringen kunnen zowel voor individuele afspraken
als voor ganse nader omschreven groepen van afspraken worden afgegeven.
Men is het er evenwel over eens dat groepsvrijstelling<:_n --in tegenstelling
tot individuele buitentoepassingverklaringen - niet door de E.E.G.Commissie als Executieve, maar alleenlijk door de Raad kunnen worden '" ·
verleend. Nochtans, op grond van artikel 87, tweede lid, kan de Raad deze
bevoegdheid aan de Commissie delegeren. Met het oog op dergelijke delegatie wordt thans een Raadsverordening voorbereid waarbij de Commissie
bevoegd wordt gemaakt tot het verlenen van vri'stellin en waarbi; ~i·
•artikel 85, eerste 1 , uiten toepassing verklaart voor groepen van overeenkomsten, beslmten of onderhng afgestemde fe~~e_g_edr_agingeit(zie
verder, nr I IS).

Tot 3I juli I964 werd door de Commissie nog geen uitspraak gedaan
over een verzoek om vrijstelling ingeleid in overeenstemming met de regelen voorzien in de hierboven genoemde Verordening, nr I7. Het is bijgevolg nog moeilijk de vier in artikel 85, derde lid, genoemde voorwaarden
voor vrijstelling concreet toe te lichten (zie nochtans een poging daartoe
bij Deringer, A., E.E.G.- Wettbewerbsrecht, aanm. 2I en volg. bij art. 85,
derde lid). Wel deed de Commissie reeds eenmaal uitspraak over deze
voorwaarden ter gelegenheid van het onderzoek van ambtswege naar de
toelaatbaarheid der vroeger beschreven Overeenkomst Aardewerk (zie
hoven, nr 73 en volg.). Zoals reeds gemeld werd dit onderzoek door de
Commissie ingesteld op grond van de in artikel 88 E.E.G.-Verdrag neergelegde overgangsbepaling (zie hoven, nr 57). Anderzijds zijn er ook vier
beslissingen van het Duitse Bundeskartellamt waarin deze administratieve
instantie artikel 85, derde lid, op grond van de haar in artikel 88 verleende
overgangsbevoegdheid toepast. Zoals later nog zal worden aangestipt hield
sedert de inwerkingtreding van Verordening nr 17 deze bevoegdheid van
het Kartellamt ,zoals van alle andere nationale instanties, tot toepassing
van artikel 85, derde lid, op te bestaan (zie verder, nr 132). Niettemin
houden deze beslissingen, in afwachting van uitspraken van de Commissie
zelf, vooralsnog nuttige aanwijzingen in. Zij worden hierna dan ook in het
kort aangegeven.
84 - In haar beschikking van 24 juli 1963 inzake de Overeenkomst Aardewerk weigert de Commissie het kartelverbod van artikel85 buiten toepassing

te verklaren daar de in het Verdrag omschreven voorwaarden voor toepassing van art. 85, derde lid, niet alle vervuld zijn.
De Commissie onderzocht in de eerste plaats of de Overeenkomst tot
de verbetering van de technische of economische vooruitgang of tot de
verbetering van de produktie of van de verdeling der betrokken artikelen
bijdraagt (eerste positieve voorwaarde). De overeertkomst zou de technische
vooruitgang kunnen bevorderen moest zij het goed zetten van wandtegels
in de hand werken. Dit blijkt nochtans niet het geval te zijn. De criteria
die toepasselijk zijn opdat afnemers het statuut van erkend afnemer zouden
verkrijgen, laten immers geen zekere gevolgtrekkingen toe over de beroepsgeschiktheid der toegelaten afnemers. Ten aanzien van de verkopen door
de erkende afnemers is er evenmin ee1;1 controle ingesteld teneinde verkopen
aan gekwalificeerde tegelzetters te stimuleren. Evenmin draagt de overeenkomst bij tot de verbetering van de verdeling van wandtegels. 'Een algemene
toename van de afzet van tegels in Belgie, die aan de overeenkomst (en niet
aan de ontwikkeling van de bouwmarkt) zou te danken zijn, kon niet
worden aangetoond. Ook kon niet bewezen worden dat de tijdelijke afname
in het verbruik van tegels v66r het in werking treden van de overeenkomst
te wijten was aan het gebrekkig zetten van tegels en dat de overeenkomst
hierin een wijziging zou hebben gebracht. Verder legt de overeenkomst aan
de erkende afnemers niet het aanhouden van een minimumvoorraad op.
Onder bepaalde omstandigheden kan dergelijke verplichting immers een
betere verdeling van koopwaren in de hand werken.
Alhoewel een der vier toepassingsvoorwaarden van artikel 85, derde
lid, dus niet vervuld bleek te zijn, gaf de Commissie zich niettemin de
moeite de afwezigheid van een andere voorwaarde, met name het onmisbaar
karakter der mededingingsbeperkingen voor het bereiken der beweerde
voordelen, aan te tonen. Het is duidelijk dat de overeenkomst beperkingen
oplegt welke niet onmisbaar zijn voor het bereiken van een verbetering van
de produktie of verdeling of van de technische of economische vooruitgang
en voor het verzekeren aan de verbruikers van een billijk aandeel in deze
voordelen (in de verkeerde veronderstelling dat deze doelstellingen in casu
bereikt zouden zijn). Zo is de verplichting van de erkende klanten slechts
van bij de overeenkomst aangesloten fabrikanten te kopen niet onmisbaar
voor het goed zetten van tegels (technische vooruitgang) of voor het aanhouden van een minimumstock (verbetering der distributie). In dit verband
stipt d~~~Ornl!!issie aa.!l9at, O!D: _ui!1:~_!!l~E::!1. of E!E!Il bE!pa~lde ~dedingings-

J>~perk!.ni=<i~ti)J.~~ioiEJit._~eii~~~~~q~=iG_orstellini~4ie~~~i-~~_tit[_il.Ct~l"_~l1._d~

partijen zich daaromtrent maken, _maar _wel objectieve gezichtspunten in
aanmerking moet nemen. Ook--deverpilci1tl.ng IJ:l hoofde ~van de aangeslotenpr~duc~eritenuitsluitend aan erkende afnemers te verkopen is niet
onmisbaar om het goed zetten van tegels of de verdeling van waren te
bevorderen. Voor het bereiken van deze doeleinden zou het voldoende zijn
aan de producenten de verplichting op te leggen alleen aan vakkundige
afnemers die een zekere minimumvoorraad aanhouden, te verkopen.
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In geen geval is het onmisbaar gehele groepen van afnemers zoals de algemene ondernemingen, die evengoed aan genoemde criteria kunnen voldoen,
uit te sluiten.
Uit het voorgaande moge blijken dat de Commissie het onderzoek naar
het vervuld zijn der toepassingsvoorwaarden voor buitentoepassing~erklaring van het kartelverbod, zeer nauwkeurig voltrekt.
85 - Zoals vermeld heeft het Bundeskartellamt, op grond van artikel 88
E.E.G.-Verdrag, vier beslissingen genomen houdende buitentoepassingverklaring van het kartelverbod van artikel8s, eerste lid, op aan zijn oordeel
onderworpen overeenkomsten. Drie dezer beslissingen (beslissing van
19 februari 1959, Wu W., 1959, biz. 305 en volg.; - beslissing van 20 juni
1960, WuW., 1960, biz. 818 en volg.; - beslissing van februari 1962,
Wu W., 1962, blz. 555 en volg.) hebben betrekking op licentieovereenkomsten waarin ook een binnen bepaalde grenzen gehouden mededingingsverbodsbeding voorkomt; de vierde beslissing (van 23 augustus 1960,
Wu W., 1960, blz. 8os en volg.) betreft een afspraak houdende instelling
van een aan de contracterende ondernemingen gemeenschappelijke verkoopsorganisatie.
In elk dezer gevallen onderzocht het Kartellamt of de vier toepassingsvoorwaarden van artikel 85, derde lid (zie hoven, nr 83), wel degelijk
voorhanden waren. Uit de overwegingen van het Kartellamt kunnen volgende regelen worden afgeleid :
1) ten aanzien van de eerste voorwaarde : de technische en economische
vooruitgang vindt ongetwijfeld baat bij de verlening door een licentiegever,
die houder is van exclusieve rechten, van een licentie voor de vervaardiging van bepaalde produkten. De vervaardiging der gelicencieerde
produkten binnen het overeengekomen gebied wordt daardoor op intensieve
wijze mogelijk gemaakt. Anderzijds werkt de inrichting van een gemeenschappelijke verkoopsorganisatie, waardoor het aan elk der betrokken ondernemingen mogelijk wordt zich in een artikel van een bepaald assortiment
te specialiseren, een produktie- en distributieverbetering in de hand.
2) ten aanzien van de. tweede voorwaarde : het voordeel dat aan de
verbruikers moet toekomen kan zowel in een prijsverminderiri.g als in
inqirecte voordelen zoals kwaliteitsverbetering of betere service bestaan.
Zo kan een vergrote economische beweeglijkheid of onafhankelijkheid van
een fabrikant (ingevolge de uitschakeling of vermindering van leveringstermijnen) een door deze voorwaarde gesteld billijk. aandeel uitmaken.
Anderzijds moeten onder verbruikers niet aileen eindverbruikers maar alle
afnemers verstaan worden.
3) ten aanzien van de derde voorwaarde : in het kader der overeenkomst
economisch en zakelijk .verantwoorde mededingingsbeperkingen kunnen
als onmisbare beperkingen worden aangemerkt.
4) ten aanzien van de vierde voorwaarde : bij het onderzoek naar het
vervuld zijn van deze voorwaarde worden het gebied van .de gemeen66g

schappelijke markt waarvoor de opgelegde beperking geldt en de marktpositie van de betrokken ondernemingen en de aanwezigheid op de gemeenschappelijke markt van andere (ook buiten de E.E.G. gevestigde) concurrerende ondernemingen in aanmerking genomen.
Er moge nogmaals op gewezen worden dat deze door het Bundeskartellamt in de geciteerde beslissingen gevolgde regelen slechts nuttige
aanwijzingen uitmaken. Tot nog toe zijn er geen aanduidingen dat de
Commissie deze regels zonder meer zal overnemen.
86 - MISBRUIK VAN MACHTSPOSITIE. - Zoals vroeger aangestipt werd
(zie hoven, nr 53) verklaart artikel 86 E.E.G.-Verdrag onverenigbaar met
de gemeenschappelijke markt en verboden, voor zover de handel tussen
lid-Staten daardoor ongunstig kan worden beinvloed, het misbruik maken
door een of meer ondernemingen van een machtspositie op de gemeenschappelijke markt of op een wezenlijk deel daarvan.
Vergeleken met artikel8s, werd artikel86 in rechtspraak en rechtsleer
en zelfs, voor zover blijkt uit de uitgevaardigde voorschriften, in de wetgeving totnogtoe stiefmoederlijk behandeld (1). Omwillevan de ingewikkelde
economische problemen die de toepassing van dit artikel doet rijzen, is het
trouwens aan te raden bij de tenuitvoerlegging ervan omzichtig en geleidelijk te werk te gaan. Door de Commissie werd derhalve opdracht gegeven
aan een groep van hoogleraren uit de zes lid-Staten alsmede aan een
Instituut voor Rechtsvergelijking een aantal problemen in dit verband te
onderzoeken. Deze problemen betreffen de interpretatie van artikel 86 en
de middelen om de toepassing ervan af te dwingen, het mogelijk stimulerend
effect van een strenge kartelpolitiek op de totstandkoming van fusies tussen
ondernemingen en de nationale wetgevingen inzake de concentratie van
vennootschappen. Bovendien werd aan de statistische diensten der Commissie opgedragen gegevens te verzamelen omtrent de huidige, binnen de
E.E.G. bestaande trend tot fusionering teneinde uit te maken of deze trend
het ontstaan van optimale produktieeenheden bewerkt, dan wel leidt tot
monopolisering. Verwacht wordt dat op grond van deze opzoekingen
nieuwe wetgevende maatregelen in verband met misbruik van machtsposities zullen worden uitgevaardigd (Zevende Algemeen Verslag over de
werkzaamheden van de Gemeenschap, juni 1964, § 64).
Uit het voorgaande blijkt dat een bespreking ~n artikel 86 E.E.G.Verdrag zich vooralsnog tot algemeenheden zal beperken. Een uitvoeriger
bespreking van dit artikel vindt men bij Deringer, EWG.- Wettbewerbsrecht,
evenals bij del Marmol, C., Rules applicable to dominant positions in the
Common Market, Proceedings, Conference on Antitrust and the European
Communities, 1963, blz. 114 en volg.
87 - De lezing van artikelen 85 en 86 E.E.G. Verdrag volstaat om enkele
fundamentele verschilpunten tussen de E.E.G.-kartelregelen in de eigen(r) Zie evenwel Voorz. Hrb. Antwerpen, 5 juli 1964, R. W., 1964-65, 314.
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lijke zin van het woord en de E.E.G. voorschriften inzake marktheheersende
ondernemingen aan het licht te hrengen.
Op een eerste verschilpunt werd reeds vroeger gewezen (zie hoven,
nr 59). Terwijl artikel 85 het verbodsprincipe als uitgangspunt kiest, ligt
aan artikel ~6 het misbruikheginsel ten grondslag. Ten aanzien van marktbeheersende ondernemingen kan men verschillende houdingen aannemen :
ofwel kan men preventieve maatregelen treffen ten einde het ontstaan van
machtsconcentrat1es te voorkomen door bv., zoals in artikel 66 van het
E.G.K.S. Verdrag wordt voorgeschreven, voorgenomen fusies of concentraties van ondernemingen aan een voorafgaande toelating der overheid te
onderwerpen; ofwel kan men repressief te werk gaan door ontstane machtsconcentraties te ontmantelen; ofwel kan men alleen mishruiken van economische machtsposities verhieden. Dit laatste alternatief vindt zijn neerslag
In artikel 86.
Een ander verschilpunt bestaat erin dat kartelafspraken ook kunnen
verhoden zijn wanneer de betrokken ondernemingen slechts een klein
percent van de produktie hinnen de Gemeenschappelijke Markt vertegenwoordigen. Mishruik van economische macht is daarentegen alleenlijk
verhoden wanneer de betrokken onderneming een machtspositie inneemt
op de gemeenschappelijke markt of op een wezenlijk deel daarvan.
Tenslotte zijn de sancties verschillend. Afspraken die strijden met
artikel 85, eerste lid, zijn verboden en overeenkomstig het tweede lid van
dat artikel van rechtswege .E:i£iliL(zie verder, nr 90 en volg.). Mishruiken
van machtspositie zijn daarentegen gewoonweg verboden. De nietigheidssanctie is in dat geval niet denkhaar.
88 - Voor de toepassing van artikel 86 moeten vier voorwaarden samen
vervuld zijn: 1) een of meer ondernemingen 2) maken mishruik 3) van een
machtspositie die zij op de gemeenschappelijke markt of op een wezenlijk
deel daarvan innemen 4) voor zover de handel tussen lid-Staten door
dergelijk machtsmisbruik ongunstig kan worden beinvloed.
Over de eerste en vierde voorwaarde moet hier niet verder worden
uitgeweid. Deze voorwaarden die ook gesteld zijn voor de toepasselijkheid
van artikel 85, werden vroeger besproken (zie hoven, nr 64 en nr 68 en
volg.).
De hetrokken ondernemingen moeten een machtspositie innemen op
de gemeenschappelijke markt of op een wezenlijk deel daarvan (derde
voorwaarde). Zoals dit het geval was met artikel 85 (zie hoven, nr 76),
houden de woorden op de gemeenschappelijke markt slechts een geografische
afbakening in van het toepassingsgehied van artikel 86. Een onderneming
of groep ondernemingen kan geacht worden een machtspositie op een
hepaalde markt (voor bepaalde produkten of diensten, in een bepaalde
streek of tussen hepaalde klassen van verhruikers) in te nemen wanneer
zij hij machte is door eigen heslissing of gedraging, het volume van vraag
of aanbod, het pnJsruveau of de kwahte1t der betrokken produkten grond1g
te wijzigen, of wanneer zij in staat is naar eigen goedduilken tussen ver-

schillende clienten of leveranciers te discrimineren, zonder dat laatstgenoemden over de middelen beschikken vervangingsprodukten aan te
trekken (aldus de door del Marmol, o. c., blz. 120, naar de Belgische economist L. Sermon aangehaalde en hier in het Nederlands vertaalde definitie).
Wat onder misbruik van machtspositie moet worden verstaan (vierde
voorwaarde), blijkt enigszins uit de in artikel 86 opgesomde voorbeelden.
Zoals vroeger aangestipt (zie boven, nr 53) gaat het hier grotendeels om
dezelfde voorbeelden die ook in artikel 85 voorkomen. Nochtans viseren
zij een ander publiek. In artikel 8shouden deze voorbeelden verband met
mededinging beperkende afspraken : tEen h~f!, daarbij voornamelijk ·de
bescherming van concurrerende ondernemingen op het oog. In artikel 86
daarentegen, waar men uitgaat van de veronderstelling der marktbeheersende onderneming die geen noemenswaardige concurrentie ontmoet,
viseert men voornamelijk de bescherming van de verbruikers. Dit verschilpunt-18-dan-;~k.--ve~nt~-;-ordelijk voor de verschillPu in redactie tussen de
analoge voorbeelden aangehaald onder litt. a en b van artikel 85 enerzijds
en onder litt. a en b van artikel 86 anderzijds. Artikel 86 spreekt van
onbillijke aan- of verkoopprijzen of andere onbillijke contractuele voorwaarden en van beperkingen ten nadele van de verbruikers van de produktie,
de afzet of de technische ontwikkeling. Het is dus het belang van de verbruikers inzake prijzen, kwaliteit enz. dat nagenoeg samenvalt met het
begrip algemeen welzijn, dat het beslissend criterium is wanneer het erop
aankomt misbruiken van machtspositie vast te stellen (del Marmol, C.,
o. c., blz. 122 en 123).
89 - Vroeger bij de bespreking van artikel 85 werd de vraag besproken
naar de toepasselijkheid van genoemd artikel op het gebied der industriele
eigendomsrechten (zie boven, nr 81 en volg.). In Nederland rees dezelfde
vraag in verband met artikel 86 E.E.'G.-Verdrag.
De Duitse GmbH. Constructa Werke vroeg in kort geding aan de
president der arrondissementsrechtbank te Rotterdam de verkoop in
Nederland te verbieden van produkten- met name bedieningsinrichtingen
voor volautomatische wasmachines - die het voorwerp uitmaakten van
haar Nederlands octrooi (Ook in Duitsland bezat de genoemde vennootschap een octrooi voor dezelfde produkten). De geoctrooieerde produkten
waren in Nederland in de handel gebracht - en wel tegen een lagere prijs
dan diegene opgelegd aan de regelmatige Nederlandse verdelers - dank
zij door Duitse clienten gepleegde contractbreuk. Nadat de president de
gevraagde voorziening had geweigerd op grond van een intern Nederlands
voorschrift (art. 30, tweede lid, der Octrooiwet), voorzag de Duitse firma
zich in appel bij het hof te 's-Gravenhage. Voor dit hof voerde de Nederlandse firma aan dat de wijze waarop eiseres zich op haar recht van octrooi
beroept, een inbreuk uitmaakt op artikel 86 E.E.G. Verdrag. In zijn arrest
van 25 oktober 1963 verklaarde het hof dat dit verweermiddel gegrond
kon zijn(vermits hetover een kort geding ging, moest het hof de gegrondheid
niet onderzoeken) .en weigerde het opnieuw het door de Duitse vennoot-

schap gevraagde verbod tot verkoop. Daarop voorzag eiseres zich in cassatie
bij de Hoge Raad.
In zijn condusies merkte Procureur-Generaal Langemeijer o.m. op
dat hij het persoonlijk zeer weinig waarschijnlijk achtte dat artikel 86 in
het voorliggend geval toepasselijk zou zijn. ,Ik zou zeker niet aannemen,
aldus de Procureur Generaal, dat gebruik van het recht van octrooi voor
zijn vooropgezette doel, voorkoming van gebruik van een uitvinding tegen
de wil van de uitvinder (behoudens gevallen als dwanglicentie en onteigening), ooit inbreuk op artikel 86 zou opleveren. Echter, over gebruik van
dit recht voor het handhaven van verschillende prijzen in verschillende
Ianden is meer twijfel mogelijk. Men kan hier aan misbruik van het recht
van octrooi denken. Persoonlijk zou ik die niet aanwezig achten... Ook
zou ik het voor zeer twijfelachtig houden, of men het gerechtigd zijn tot
een octrooi, geheel op zichzelfbeschouwd, onder het begrip ,overheersende
positie" kan brengen en tenslotte komt het beroep van eiseres op artikel36
van het E.E.G.-Verdrag mij sterk voor ... ". Toch stelde de ProcureurGeneraal voor over dit punt een prejudiciele vraag te stellen aan het
Hof van Justitie te Luxemburg (over deze procedure, zie verder, nr 177).
In zijn arrest van 10 april 1964 weigerde de Hoge Raad evenwel op deze
suggestie in te gaan en verwierp het cassatieberoep (de procedure vindt
men beschreven in S.E. W., 1964, blz. 267 en volg. waar men ook de
relevante uittreksels terugvindt, met noot van Samkalden).

~- VoRDERINGEN TOT NIETIGHEID EN SCHADEVERGOEDING. - Artike) 85,
tweede lid, E.E.G.-Verdrag verklaart de overeenkomsten en besluiten die
onder het kartelverbod van het eerste lid van datzelfde artikel vallen,
van rechtswege nietig ( nuls de plein droit, nichtig, nulli di pieno diritto).

Artikel 86 dat misbruiken van machtspositie verbiedt, houdt daarentegen
geen nietigheidssanctie in. Anderzijds is iedereen het er over eens dat
inbreuken op artikelen 85 en 86 principieel aanleiding kunnen zijn tot
vorderingen tot schadevergoeding vanwege benadeelde derden. Het
Verdrag noch de uitvoeringsvoorschriften regelen evenwel de omvang
dezer sancties. Dit wordt overgelaten aan de op het concreet geval toepasselijk geachte nationale rechtsvoorschriften. Vermits deze voorschriften van
lid-Staat tot lid-Staat verschillen kan op de vragen die zich in dit verband
stellen, geen eenvormig antwoord worden verwacht.
Het is niet onze opzet deze vragen hier uitvoerig te behandelen.
Enerzijds gaan zij het kader van het europees kartelrecht (en van het
kartelrecht ilberhaupt) ver te buiten en houden zij verband met de algemene
beginselen van het verbintenissenrecht van elk der lid-Staten. Anderzijds
zijn er vrijwel geen rechterlijke beslissingen aan te wijzen die de hier aan
de orde gestelde problematiek met betrekking tot artikelen 85 en 86 hebben
behandeld. Het moge dan volstaan de hoofdproblemen te schetsen en
enkele verwijzingen aan te geven. Er moet trouwens worden aangestipt
dat de rechtsleer in de verschillende lid-Staten nog op verre na niet bij

machte is de vragen die zich in dit verband kunnen stellen, te overzien
laat staan op te lossen (Inleidende gegevens over de hier behandelde problemen vindt men o.m. bij Houin, R., Les consequences civiles d'une infraction aux regles de concurrence, Ann. fac. dr. Liege, I963, 27 en volg.; - Ellis
en Van den Heuvel, Europees Mededingings- en Kartelrecht, blz. I02
en volg.).
91 - Het leerstuk van de nietigheid van kartelafspraken is, ook in samen-

hang met de verplichte of facultatieve aanmelding van afspraken waarvoor
buitentoepassingverklaring van het kartelverbod op grond van artikel 85,
derde lid, wordt aangevraagd, reeds eenmaal ter sprake gekomen voor het
Hof van Justitie te Luxemburg. Het Hof heeft dan een arrest gewezenhet beroemde Bosch-arrest van 6 april I962, dat reeds meermaals ter sprake
kwam - dat van zeer groot belang is voor een juist begrip van de omvang
der nietigheidssanctie. Vermits deze uitspraak de nietigheidssanctie ziet in
het licht van Verordening nr 17 van 6 februari I962 d.i. de bijzonderste
uitvoeringsverordening betreffende artikel 85, zal zij daar in haar geheel
besproken worden (zie verder, nr 117 en volg.).
Vroeger werd er reeds op gewezen dat artikel 85 met inbegrip van de
in het tweede lid van dat artikel voorziene nietigheidssanctie exclusieve
werking heeft d.w.z. toepasselijk is op overeenkomsten gesloten v66r
I januari I958 maar dan uitsluitend ten aanzien van na die datum ingetreden rechtsgevolgen. Genoemde overeenkomsten zijn dus niet nietig
ex tunc (avec effet retroactif) maar uitsluitend ex nunc zegge I januari I958
(en dan nog onder het later gemaakte belangrijk voorbehoud : zie verder,
nr I I8). Dit feit gaf aanleiding tot de opmerking dat men, althans ten
aanzien van voor I januari I958 gesloten afspraken, beter van caducite dan
van nullite zou spreken. De term nullite zou immers wijzen op retroactieve
vernietiging van voor de inwerkingtreding van het Verdrag regelmatig
ingetreden rechtsgevolgen (Rigaux, F., noot onder Hrb. Doornik, IO januari I964, ]. T., I964, 450 en volg., nr 11).
De in artikel85, tweede lid, voorziene nietigheid zal vooral als verweermiddel worden ingeroepen. Men denke bv. aan een contractspartij die tot
nakoming der kartelovereenkomst wordt aangesproken en als verweer de
nietigheid der overeenkomst inroept, of ook aan een derde die aangesproken
wordt als zgn. medeplichtige aan contractbreuk en weer de nietigheid der
beweerdelijk geschonden overeenkomst aanvoert. Nochtans schijnt niets
zich te verzetten tegen het inroepen der nietigheid bij wijze van hoofdeis
(over de bevoegde instanties, zie verder, nr I32 en volg.).
~'i
Een belangrijke vraag is deze naar de gehele of gedeeltelijke nietigheid
der aangevochten afspraak. M.a.w. wordt de gehele overeenkomst door de
nietigheidssanctie getroffen of zal men alleen de bedingen die strijdig zijn
met artikel 85 nietig verklaren en de overige bedingen onaangetast laten
voortbestaan ? Zoals vroeger opgemerkt, zal de rechtbank of overheids!nstantie die van de toepassing der nietigheidssanctie kennis neemt, het op

de overeenkomst toepasselijk nationale recht moeten raadplegen. Naar
Belgisch recht zal de oplossing afhangen van de uit de overeenkomst
blijkende wil van partijen : hebben zij het verboden beding gepromoveerd
tot voorwaarde w11-arvan het bestaan der ganse overeenkomst afhangt, dan
zal 4e gehele_ qvereenkomst door nietigheid zijn aangetast. In heftegenovergestelde geval is gedeeltelijke nietigheid te verkiezen (De Page, Traite,
I, 3de uitg., 1962, nr 156). Dit mag een aanbeveling zijn voor junsten die . 2J
met de 0 steliln.-· ·. VaD.Overeeil:kom:stenl)cla.St'zi. n om uitdrukk.eli 'k !n net ()
ot van de gehele overeenkomst te voorzien voor het geval een of ill.eer
· bedingen ervan om ee:_n of andere reden zouden worden nietig verkla~_rd.
;.,•f
Een andere vraag die met de voorgaande samenhangt maar in Belgie in tegenstelling tot Nederland - de aandacht van rechtspraak en rechtsleer
zeer weinig heeft gaande gemaakt, is deze naar de mogelijkheid van conversie
der (gehe'(!l) nietige afspraak. Onder conversie van een rechtshandeling
verstaat men de omzetting van een nietige rechtshandeling, die evenwel
voldoet aan•('ae geldigheidsvereisten van een andere rechtshandeling, in
deze geldige rechtshandeling (over de stand van zaken naar Belgisch en
Nederlands recht, zie Ronse, }., Gerechtelijke conversie van nietige rechtshandelingen in het Album Prof. F. van Goethem, blz. 145 en volg.;- voor
Nederland, zie ook Ellis en Van den Heuvel, Europees Mededingings- en
Kartelrecht, blz. 104 met verdere verwijzingen).
1'/ Een laatste vraag waarnaar hier nog moge verwezen worden, is de
toepasselijkheid op dit gebied van de rechtspreuk nemo auditur propriam
turpitudinem allegans. Vragen rijzen in dit verband wanneer een partij bij
een nietige afspraak beroep doet op die nietigheid om zich aan de tenuitvoerlegging der overeenkomst te onttrekken of om het aan de tegenpartij
in uitvoering der nietige overeenkomst gepresteerde terug te vorderen
(Over de draagwijdte van genoemde rechtspreuk naar Belgisch recht, zie
o.m. Renard, C., Vieujean, E., et Hannequart, Y., Theorie generale des
obligations, in Nov., Droit civil, IV, 1, nr 1915 en volg.; - De Page, o. c.,
nr 94).
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92 - Een vraagstuk dat reeds heel wat pennen in beweging bracht en zulks

in de toekomst nog veel meer zal doen, is dit betreffende de mogelijkheid
succesvolle vorderingen tot schadevergoeding en tot ophouden in te stellen
op grond van een inbreuk op artikelen 85 en 86 E.E.G. Verdrag. Nog
onlangs stond dit vraagstuk aan de dagorde van het in 1963 te 's-Gravenhage
gehouden lnternationaal Colloquium voor Europees Recht. Dank zij het
algemeen rapport voorgebracht door Mr Wiarda, lid van de Nederlandse
Hoge Raad (L' acte constituant une meconnaissance par une entreprise de
regles communautaires qui lui sont directement applicables ouvre-t-il une
action en cessation ou en reparation en droit national?, Rapport General,
20 blz., Tjeenk Willink, Zwolle) en de door juristen uit de zes lid-Staten
opgestelde nationale rapporten (uitgegeven bij dezelfde uitgever) werd de
besproken problematiek zuiver gesteld.

Moeilijkheden spruiten in de eerste plaats voort uit de verscheidenheid
van de rechtsregels inzake onrechtmatige daad die in de zes lid-Staten van
kracht zijn. Weliswaar zijn de zes rechtstelsels het eens over de grondvoorwaarden voor het lukken van een schadevergoedingsvordering die meestal
ook een gemeenrechtelijke vordering tot ophouden impliceert (over de
vordering tot ophouden gesteund bp het K.B. van 23 december 1934 in
verband met artikelen 85 en 86, zie Renauld, J., en Dalcq, R., in het
Belgisch nationaal rapport voor genoemd Colloquium, blz. 13-14, alsmede
Van Gerven, W., Over de schorsing van nationale procedures inzake miskenning van Exclusiviteitscontracten op grand van Europeesrechtelijke bepalingen, R. W., 1962-63, 2225 en volg., nr 13). Deze grondvoorwaarden zijn:
een onrechtmatige daad die aan de persoon die ze verricht kan worden
toegerekend, een schade en een causaal verband tussen de onrechtmatige
daad en de schade. Wanneer het er evenwel op aankomt de kring van tot
schadevergoeding gerechtigden te omscarijven, stuit men onmiddellijk
op twee strekkingen. Enerzijds is er de Belgisch-Frans-Luxemburgse
opvatting volgens dewelke iedere schade die voortspruit uit de krenking
vari een rechtmatig belang moet worden vergoed. Anderzijds is er de
Duitse Schutznormtheorie, die tot op zekere hoogte in de Nederlandse
relativiteitsleer kan worden teruggevonden. Volgens de Duitse Schutznormtheorie zal een onrechtmatige daad, wanneer die bestaat in de overtreding
van een rechtsregel, slechts dan een recht op schadevergoeding doen
ontstaan wanneer de overtreden rechtsregel juist de bescherrning van het
gekrenkte belang beoogde. Aileen de schade voortvloeiend uit de krenking
van een door de overtreden rechtsregel (Schutznorm) beschermd belang
komt dus voor vergoeding in aanmerking. Hieruit volgt dat de overtreding
van rechtsregels die uitsluitend de bescherming van het algemeen belang
en niet de bescherming van individuele belangen op het oog hebben, geen
aanleiding kan geven tot vergoeding van schade voortspruitend uit de krenking van zodanige door de overtreden rechtsregel niet beschermde individuele belangen.
De Nederlandse rechtspraak heeft de Duitse theorie overgenomen. Zij
heeft nochtans een belangrijke correctie aangebracht doordat zij aanvaardt
dat de overtreding van een voorschrift dat op zichzelf uitsluitend de
bescherming van het algemeen belang beoogt (zoals een beroepsreglementering), toch ook onrechtmatig kan zijn ten aanzien van private door de
overtreding van het voorschrift gekrenkte belangen die weliswaar niet door
het voorschrift zelf maar dan toch door een ongeschreven norm van goede
trouw, eerlijkheid en zorgvuldigheid zijn beschermd. Oak in Italie lijkt
men via de interpretatie van de in artikel 2043 Codice civile voorkomende
woorden danno ingiusto tot een gelijkaardige oplossing als de Duitse Schutznormtheorie te komen (Voor meer bijzonderheden over deze theorieen, zie
de genoemde nationale rapporten alsook Ronse, J., Aanspraak op schadeloosstelling uit onrechtmatige daad, Brussel, 1954, blz. 70 en volg.).

93 - De verscheidenheid der nationale voorschriften op het stuk van
sch~devergoeding wegens onrechtmatige daad is niet alleen verantwoordelijk voor de talrijke moei1ijkheden. Binnen elk rechtsstelsel laat de vraag
naar de mogelijkheid schadevergoeding toe te kennen ingevolge een overtreding van artikelen 85 en 86 E.E.G.-Verdrag tal van ingewikkelde pro~
blemen rijzen.
Het is duidelijk dat de grate vraag naar Duits en ook, hoewel in
mindere mate, naar Nederlands recht zal zijn of artikelen 85 en 86 (mede
tot de bescherming van individuele belangen strekkende) Schutznorme zijn
wier overtreding bijgevolg aanspraak geeft aan particulieren tot het verkrl.jgen van schadevergoeding. Tot nog toe blijft deze vraag open (1).
Een gelijkaardige vraag werd door het Duitse Bundesgerichtshof ten aanzien
van artikel 6o E.G.K.S. Verdrag ontkennend beantwoord. In verband met
dit artikel dat prijsdiscriminatie verbiedt, werd door een in Saarland gevestigd afnemer van een evenyens in de Saar gelegen kolenmijn schadevergoeding gevraagd wegens een door de kolenmijn beweerdelijk in strijd
met artikel 6o E.G.K.S.-Verdrag, t.oegepaste prijsdiscriminatie. In zijri.
arrest van 14 april 1959 (Wu W.,. 1959, blz. 740 en volg.) wees het Bundesgerichtshof deze vordering af. Het haalde daartoe twee redenen aan : enerzijds zou uit de structuur alsmede uit de geest van het E.G.K.S.-Verdrag
blijken dat de opstellers aan het discriminatieverbod geen burgerrechtelijke
gevolgen hebben willen vastknopen; anderzijds kan artikel 6o E.G.K.S.Verdrag niet als een Schutzgesetz (in de zin van § 823, tweede lid, BGB)
worden beschouwd. Bet discriminatieverbod van artikel 6o strekt, volgens
het hof, niet zozeer tot bescherming van individuele belangen dan wel tot
eenmaking der kolen- en staalmarkt en tot de verwezenlijking van een
concurrentieel regime. Deze uitspraak gaf in Duitsland aanleiding tot veel
controverse (zie hieromtrent, Much, W., Duits nationaal rapport op het in
het vorig nummer genoemde Colloquium, blz. 8 en volg.).
Al rijst de hierboven gestelde vraag niet naar Belgisch recht, toch kan
ook daar de vraag naar schadeloosstelling ingevolge overtreding van artikelen 85 en 86 E.E.G.-Verdrag tot meningsverschillen leiden. Men kan er
namelijk over twisten of overtreding van genoemde voorschriften wel steeds
een schuldige gedraging (dit is een gedraging die een normaal bezonnen en
zorgzaam persoon had nagelaten) uitmaakt. Rekening houdend met het
enigszins wazig, althans zwevend karakter van het voor buitentoepassingverklaring vatbaar verbod van artikel 85, eerste lid, E.E.G. Verdrag en
met het bij middel van een kwalitatief concept (misbruik van machtspositie) omlijnd verbod van artikel 86, kan men inderdaad van mening zijn
dat overtredingen van genoemde voorschriften niet steeds als schuldige

(1) lvien heeft de vraag gesteld of het Hof van Justitie te Luxemburg zich op grond
van artikel 177 E.E.G. Verdrag over deze vraag bij wijze van prejudiciele beslissing kan
uitspreken. Het antwoord lijkt bevestigend te zijn. Of artikelen 85 en 86 Schutznorme zijn
is een interpretatieve vraag. In dezelfde zin MucH, W., Duits nationaal rapport op het
onder nr 92 genoemde Colloquium, nr 7.

gedragingen in de zin van artikel 1382 B.W. kunnen worden aangemerkt
(Deze stelling werd verdedigd en verder uitgewerkt door Renauld, J., en
Dalcq, R., in het Belgisch nationaal rapport dat op het hierboven vermeld
Colloquium werd voorgedragen).
94 - De hierboven geschetste problemen worden nog ingewikkelder wanneer men bedenkt dat het niet steeds duidelijk zal zijn welk nationaal recht
toepasselijk is op een gegeven situatie. De vorderingen tot schadevergoeding
waarover het hier gaat, zullen vaak, zoniet meestal, rijzen tussen gedingpartijen van verschillende nationaliteit. De overtreding van artikel 85
of 86 zal dikwijls begaan zijn in een derde land en nadelige gevolgen hebben
binnen de gause Gemeenschap.
Teneinde de aangegeven moeilijkheden te verminderen, werd wel eens
gedacht aan de opstelling van een voor de zes lid-Staten eenvormige wet
omtrent de burgerrechtelijke gevolgen- vooral dan inzake de toekenning
van schadevergoeding - voortspruitende uit de overtreding van bepaalde
communautaire voorschriften en dan voornamelijk van de E.E.G.-kartelvoorschriften (aldus Wiarda, G. J., in zijn genoemd rapport, blz. 20).
95 - VERHOUDING VAN RET E.E.G.-KARTELRECHT TOT DE NATIONALE
KARTELWETGEVINGEN. - Een der meest ingewikkelde problemen die zich
stellen in verband met hetE.E.G. kartelrecht, betreft_d~ y~rhQt1di11g_va11
dit recht tot de nationale kartelwetgevingen. Zoals vroeger opgemerkt
bezitten vier lid-Staten een eigen wetgeving (zie hoven, nr 49). Anderzijds
bereidt ItaliE~. een der twee lid-Staten die nog geen eigen kartelwet heeft,
een nationale wet voor die op het eerste gezicht strenger is dan de europese
kartelbepalingen (zie de samenvatting van dit ontwerp in het Rapport
Deringer, § 27). De vraag stelt zich nu of de afspraak waarvan werd uitgemaakt dat zij niet onder het verbod van artikelen 85 en volg. E.E.G.
Verdrag valt, daarnaast nog aan de bepalingen der nationale wetgevingen
moet worden getoetst. In bevestigend geval betekent dit een aanzienlijke
last voor de betrokken ondernemingen temeer daar de onderscheiden
wetgevingen onderling en ook van het europese kartelrecht vaak sterk
verschillen.
Naar aanleiding van de uitvaardiging van de eerste uitvoeringsverordening nr 17 van artikelen 85 en 86 (zie verder, nr 101 en volg.), werd
gewezen op de noodzakelijkheid het ,ongecoordineerd naast elkaar blijven
bestaan" van het nationale en communautaire recht op dit punt uit te
sluiten (Rapport Deringer, § 45). In de veronderstelling dat europees en
nationaal kartelrecht samen toepasselijk zijn op een afspraak en ,indien
het Italiaanse wetsontwerp in de huidige redactie wordt aangenomen dan
zouden vermoedelijk alle door de E.E.G.-Commissie krachtens artikel 85,
derde lid, van het Verdrag toegestane Europese kartels toch in Italie zijn
verboden indien zij de mededinging op de binnenlandse markt van Italie
beperken. Het is daarom dringend noodzakelijk, dat over de verhouding

tussen het nationale recht en de mededingingsregels volgens het E.E.G.- Verdrag
zoal niet in de onderhavige verordening (verordening nr 17 wordt bedoeld),
dan toch in een van de eerstvolgende een duidelijke uitspraak wordt
gedaan ... " (ibid.). Artikel 87, tweede lid, !itt. e, E.E.G.-Verdrag gaf aan
de Raad immers de uitdrukkelijke opdracht verordeningen of richtlijnen
uit te vaardigen tot vaststelling van de verhouding tussen de nationale
wetgevingen enerzijds en de E.E.G.-kartelbepalingen anderzijds (zie hoven,
nr 56). Tot nog toe heeft de Raad, de hierboven geciteerde aanbeveling van
de parlementaire rapporteur ten spijt, deze opdracht niet uitgevoerd.
96 - De vraag naar de verhouding tussen Europees en nationaal (in casu
Frans) kartelrecht werd opgeworpen voor het hof van beroep te Amiens,
dat zich op 9 mei 1963 uitsprak (]. T., 1963, 637 en volg. met noot M.
Waelbroeck; D., 1963, ]., blz. 556 en volg. met noot J. Hemard) (1).
De feiten waren de volgende. De Franse vennootschap Brandt werd
in de persoon van haar pu!sident-directeur general strafrechtelijk vervolgd
wegens het in Frankrijk als refus de vente bekende rnisdrijf. De vennootschap
werd er immers van beschuldigd, niettegenstaande herhaalde aanvragen
vanwege de klagende firma, geweigerd te hebben fototoestellen die zij ter
harer beschikking had, te verkopen (Dergelijke weigering is volgens de
Franse kartelwetgeving, mits het vervuld zijn van bepaalde voorwaarden,
strafrechtelijk verboden : over dit misdrijf, zie Cosnard, N. D., Le refus
de vente, Rev. Trim. Dr. Comm., 1962, blz. 188 en volg.). Beklaagde voerde
als verweer aan het bestaan van door haar gesloten exclusiviteitsovereenkomsten krachtens dewelke zij uitsluitend aan bepaalde handelaars,
waaronder de klagende firma niet voorkwam, mocht leveren. Het blijfteen
betwiste vraag naar Frans recht of, en in welke mate, dergelijk verweer
gegrond is. Bovendien en in hoofdorde liet beklaagde evenwel opmerken
dat het Hof zijn uitspraak moest opschorsen in afwachting van een beslissing vanwege de E.E.G.-Commissie omtrent het verzoek tot buitentoepassingverklaring van artikel 85 E.E.G.-Verdrag op de door haar gesloten exclusiviteitsovereenkomsten (over de noodzaak een procedure voor
een nationale rechtbank op te schorsen wegens een dergelijk voor de
Commissie hangend verzoek, alsmede over de grenzen waarbinnen dergelijke schorsing moet worden toegestaan, zie verder, nr 132 en volg.).
Zoals Waelbroeck in zijn noot onder het besproken arrest opmerkt (]. T.,
640 en volg., nr 4) heeft dit verzoek om schorsing slechts zin wanneer men
met beklaagde aanvaardt dat een beslissing van de Commissie houdende
vrijstelling der door beklaagde gesloten exclusiviteitsovereenkomst, de
betwiste gedraging tevens ten overstaan van het Franse recht wit wast m.a.w.
wanneer men aanvaardt dat een gedraging die niet valt onder het kartel(I) Het hof te Amiens sprak zich uit op verwijzing door het hof van cassatie, dat bij
arrest van I I juli 1962 (D. I962, ]., biz. 497 en volg. met merkwaardige conclusies van
raadsheer Costa) een arrest van het hof van beroep te Parijs van 7 februari I962 had vernietigd.

verbod va~ artikelen 85 en v~lg. E.E.G.-Verdrag automatisch verenigbaar is
met het Franse recht. Volgens beklaagde moet immers, ingeval van conflict
tussen het gemeenschapsrecht en het nationale recht doordat het laatste
strengere voorschriften inhoudt, aan het gemeenschapsrecht voorrang
worden gegeven. Althans zou volgens beklaagde, ingeval dergelijk conflict
voorligt, de beslechting ervan aan het Hof van Justitie te Luxemburg
moeten worden voorgelegd op grond van artikel 177 E.E.G.-Verdrag.
Dit was dan ook het subsidiair verzoek van beklaagde.
Het Hof hield er evenwel een andere mening op na. Vooreerst stelde
het vast dat de door beklaagde met Franse afnemers gesloten exclusiviteitsovereenkomsten waarin geen exportverbod voorkwam, een zuiver interne
werking hadden en dus niet onverenigbaar konden zijn met artikel 85 (zie
hoven, nr so en 68); dat er evenmin een verplichting bestond dergelijke
overeenkomsten bij ·de Commissie aan te melden en dat, wanneer zulke
aanmelding toch gebeurde, zij niet bij machte was de bevoegdheid der
nationale rechtbanken om over de geldigheid ervan te beslissen te doen
ophouden, temeer daar uit geen enkel document bleek dat de Commissie
reeds een procedure in verband met de aanmelding had ingeleid (over al
deze vragen, die hier van weii:J.ig belang zijn, zie verder, nr 138 en volg.).
Het Hof vervolgt dan en dit is van belang voor het besproken onderwerp :
,Attendu, au surplus, qu'une eventuelle decision de la Commission de la
C.E.E. declarant, en vertu du paragraphe 3 de !'article 85, les dispositions
du paragraphe r er du meme article inapplicables a l' ensemble des contrats
notifies par le prevenu, _aurait seulement pour resultat de faire echapper
ceux~ci a !'interdiction eta la nullite decoulant du Traite de Rome; attendu
que l'absence d'interdiction au titre d'une loi guelcongue ne levant pas
!'interdiction qui provient d'une autre, le fait que le contrat de concession
exclusive dont s' agit ne serait pas interdit par la legislation communautai!e ne
sujfirait pas d,justi fer un acte reprime par le droit penal franyais ... " (cursief
toegevoegd). Het Hof verwerpt dan nog het verzoek van beklaagde het
conflict tussen nationaal en communautair recht aan het Hof te Luxemburg
voot te·leggen omdat dit Hof uitsluitend bevoegd is zich in te laten met de
interpretatie van gemeenschapsregelen· en niet met de beslechting van conflic~en tussen nationale en gemeenschapsregelen. Na een onderzoek van
het Franse interne kartelrecht verklaart het Hof beklaagde schuldig aan
reftts de vente en veroordeelt. haar. ·
97 - Het hofte Amiens opteert dus voor een [elij~~ltoepassing van
tommunautaire en nationale kartelbepalingen. Vrijstelling van een afspraak
naar communautrur recht betekent niet noodzakelijk vrijstelling van diezelfde afspraak naar nationaal recht. Deze opvatting wordt door het.merendeel der rechtsleer bijgetreden (zie de bij Waelbroeck, M., ]. T., 1963,
641, noot 21 geciteerde auteurs). De tegenovergestelde zienswijze .volgens
dewelke een nationale kartelwetgeving die bv. striktere regels inhoudt dan
de E.E.G. voorschriften, als strijdig met het E.E.G.-Verdrag moet worden
terzijde geschoven (aldus Catalano, N., Rapport entre les regles de concurrence
1
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etablies par le traite C.E.E. et Ia legislation des Etats membres, Rev. intern.
de dr. camp., 1963, blz. 269 ;-zie oak dezelfde zinJ. T., 1964, 53 en volg.),
zou ongetwijfeld tot grotere eenvormigheid leiden : op de ondernemingen
der verschillende lid-Staten zou een en hetzelfde regime toepasselijk zijn.
De heersende mening is nochtans dat dergelijk gewenst resultaat slechts
langs harmonisering der nationale voorschriften op grand van artikelen 100
en volg. E.E.G.-Verdrag kan worden bereikt (over deze artikelen zie a.m.
Van Gerven, W., In welke mate werkt de uitbouw der E.E.G. rechtseenhei(i
in de hand?, R. W., 1963-64, 1793 en volg.).

HOOFDSTUK III
DE UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN VAN ARTIKELEN 85 EN VOLG.
E.E.G.-VERDRAG
98 - Vroeger werd reeds opgemerkt dat het Verdrag (art. 87) aan de Raad
de taak heeft opgedragen, op voorstel van de Commissie en na raadpl~
van het Europees Parlement, alle verordeningen of richtlijnen vast te stellen
die voor de toepassing van artikelen 85 en 86 E.E.G. Verdrag dienstig
zijn (zie hoven, nr 56). In het tweede lid van artikel 87 worden bepaalde
punten aangeduid die aldus voor nadere uitwerking in aanmerking komen;
zij werden hoven, nr 56, opgesomd. Behalve wat betreft het laatste punt
met name de vaststelling van de verhouding tussen nationale en europese
kartelbepalingen (zie hierover, nr 95 en volg.) werd ten aanzien van al die
punten reeds een eerste reeks van uitvoeringsvoorschriften uitgevaardigd.
Zij betreffen de nadere vaststelling van het toepassingsgebied van artikelen 85 en 86 voor de verschillende bedrijfstakken (art. 87, 2, litt. c), de
wijze van toepassing van de in artikel 85, derde lid, voorziene mogelijkheid
tot buitentoepassingverklaring van het kartelverbod van artikel 85 (art. 87,
2, !itt. b), de vaststelling van geldboeten en. dwangsommen teneinde de
nakoming van de in artikelen 85 en 86 voorziene verboden te verzekeren
(art. 87, 2, litt. a) en de aflijning van de taak van deCommissie en van het
Hof van Justitie bij de toepassing van artikelen 85 en 86 en de uitvoeringsvoorschriften daarvan,(art. 87, 2, litt. d). Deze uitvoeringsvoorschriften
zullen thans in de aangegeven volgorde worden besproken.
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Niet of gedeeltelijke toepasselijkheid van artikelen 85 en 86
op verschillende bedrijfstakken
99 - Vooreerst moet worden opgemerkt dat artikelen 85 en 86 niet toepasselijk zijn op de Jwlen- en staalsector waarvoor speciale in artikelen 65 en
66 E.G.K.S. Verdrag neergelegde kartelbepalingen bestaan (zie boven,
nr 49). In artikel 232 E.E.G. Verdrag wordt hieraan herinnerd. Dit artikel
bepaalt ook dat het E.E.G.-Verdrag geen afbreuk doet aan de bepalingen
van het E.G.A. of Euratom Verdrag. Op krachtens dit laatste Verdrag
gesloten afspraken zullen artikelen 85 en volg. E.E.G. Verdrag dan ook
niet worden toegepast (Brinkhorst, L. J., De Jurist en de E.E.G., blz. 40).
Een speciale regeling geldt voor het vervoer en de landbouw.
Krachtens een door de Raad op 26 ·~ber I962 uitgevaardigde
Verordening nr I4I (Pub!. Eur. Gem., I962, blz. 275I) werd de voornaamste
uitvoeringsregeling van artikelen 85 en 86 met name Verordening nr I7
(zie verder, nr IOI en volg.), niet toepasselijk verklaard op ,overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen in de
vervoersector, welke het bepalen van vrachtprijzen en vervoervoorwaarden,
het beperken of controleren van het aanbod van vervoergelegenheid of het
verdelen van vervoermarkten ten doel of ten gevolge hebben, en evenmin
op machtsposities · op de vervoermarkt, in de zin ·van artikel 86 van het
Verdrag". Dit wil niet zeggen dat artikelen 85 en 86 niet toepasselijk zouden
zijn op de vervoersector (zie evenwel de bij Deringer, E. W.G.- Wett·
bewerbsrecht, aanm. 3 I Eij art. 87, noot 30 aangehaalde schrijvers die de
tegenovergestelde mening voorstaan) maar wel dat er reden is om, in het
kader van het gemeenschappelijk vervoerbeleid der lid-Staten (zie artikelen
74 en volg. E.E.G. Verdrag) en met inacfitneming van de bijzondere
aspecten van de vervoersector, een van de gemeenreciit'clijke in Verordening nr I7 vervatte mededingingsregelen afwijkende regeling vast testellen.
In afwacfiting van deze blJZondere uitvoeringsvoorschriften geldt voor de
vervoersector nog de in artikelen 88 en 89 voorgeschreven overgangsregeling
(zie boven, nr 57). De bijzondere voorschriften worden voor het vervoer
per spoor, over de weg en over de binnenwateren tegen I januari I966
voorzien. Tot 3I december I965 geldt voor die sectoren immers de hierboven genoemde uitzonderingspositie. Tijdens de maand juni van dit jaar
heeft de Commissie een voorstel van verordening aan de Raad overgemaakt (I). Voor de zee- en luchtvaart wordt de uitvaardiging van
een bijzondere regeling daarentegen niet binnen afzienbare tijd voorzien.
100 - Ook de toestand van de landbouw wettigde de totstandkoming van
een bijzondere mededingingsregeling. Dit wordt in artikel 42 E.E.G.-

(r) De tekst van dit voorstel vindt men in het Supplement van het Bulletin van de
E.E.G., 1964, nr 7, biz. ro en volg.
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Verdrag uitdrukkelijk vooropgesteld. Een eerste uitwerking daarvan vindt
men in Verordening nr 26 van de Raad van 4 april 1962 (Publ. Eur. Gem.,
1962, 993 en volg.) zoals gewijzigd door Verordening nr 49 van 29 juni 1962
(Publ. Eur. Gem., 1962, biz. 1571).
In de overwegingen die Verordening nr 26 voorafgaan, wordt als
beginsel aangegeven dat de regelen van artikelen 85 en 86 dienen toegepast
te worden op de voortbrenging van en de handel in landbouwprodukten,
voor zover hun toepassing geen belemmering vormt voor de werking van
de nationale organisaties van de landbouwmarkten en de verwezenlijking
van de doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid niet in
gevaar brengt. Artikel r van Verordening nr 26, zoals gewijzigd door
Verordening nr 49, bepaalt dus dat met ingang van 30 juli 1962 artikelen 85 tot en met 90 E.E.G. Verdrag alsmede de uitvoeringsbepalingen
daarvan (waaronder Verordening nr 17) van toepassing zijn op kartelafspraken en misbruiken van economische machtsposities met betrekking
tot landbouwprodukten (een lijst van deze produkten vindt men in bijlage 2 van het Verdrag van Rome). Artikel 2 van genoemde Verordening
sluit evenwel buiten het toepassingsgebied van artikel 85, eerste lid, de
kartelafspraken inzake landbouw ,.die een wezenlijk bestanddeel uitmaken
van een nationale marktorganisatie of die vereist zijn voor de verwezenlijking
van de in artikel 39 van het Verdrag omschreven doelstellingen". In het
bijzonder worden buiten het kartelverbod gesloten ,.de overeenkomsten,
besluiten en gedragingen van landbouwondernemers, verenigingen van
landbouwondernemers of verenigingen van deze verenigingen binnen een
lid-Staat, voor zover deze, zonder de verplichting in te houden een bepaalde
prijs toe te passen, betrekking hebben op de voortbrenging of de verkoop
van landbouwprodukten of het gebruik van gemeenschappelijke installaties
voor het opslaan, behandelen of verwerken van landbouwprodukten, tenzij
de Commissie vaststelt dat de mededinging zodoende wordt uitgesloten
of dat de doeleinden van artikel 39 van het Verdrag in gevaar worden
gebracht". Uitsluitend de Commissie is, onder voorbehoud van het toezicht
van het Hof van Justitie, bevoegd om na raadpleging van de lid-Staten en
na belanghebbenden gehoord te hebben vast te stellen welke afspraken
aan de hierboven genoemde voorwaarden tot uitsluiting van artikel 85,
eerste lid, voldoen.
·
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Wijze van toepassing van artikelSs, derde lid, E.E.G.-Verdrag
101 - Vroeger werd de mogelijkheid tot buitentoepassingverklaring van
het in artikel 85, eerste lid, vervatte kartelverbod op grond van het derde
lid van datzelfde artikel reeds in het algemeen besproken (zie boven,
nr 83 en volg.). Er werd toen op gewezen dat voor de wijze van toepassing
van deze mogelijkheid de bijzondere voorschriften moesten worden geraadpleegd. Deze voorschriften worden thans uiteengezet.

Er bestaat reeds een aanzienlijk aantal verordeningen en bekendmakingen nopens de tenuitvoerlegging van artikel 8s, derde lid. De belangrijkste verordening is verordening nr I7 (hierna met VO nr I7 aangeduid)
van 6 februari I962 (Publ. Eur. Gem., I962, blz. 204 en volg.). Deze verordening trad in werking op I3 maart I962; ze werd gewijzigd door verordening nr 59 van 3 juli I962 (Publ. Eur. Gem., I962, blz. I6SS en volg.) en
door verordening nr u8 van S november I963 (Pub!. Eur. Gem., I963,
blz. 2696). Al deze verordeningen gingen uit van de Raad. Daarnaast zijn
er verordeningen die door de Commissie werden uitgevaardigd tot uitvoering van de genoemde Raadsverordeningen. Zo is er vooreerst verordening nr 27 van 3 mei I962 (Publ. Eur. Gem., I962, blz. I I I8 en volg.)
die op haar beurt werd gewijzigd en aangevuld door verordening nr IS3
van 2I december I962 (Publ. Eur. Gem., I962, blz. 2918). Verder is er
verordening nr 99 van de Commissie van 2S juli 1963 (Publ. Eur. Gem.,
I963, blz. 2268 en volg.) (Zie over deze laatste verordening, nr ISS). Naast
deze verordeningen heeft de Commissie nog enkele bekendmakingen van
9 november I962 (Publ. Eur. Gem., I962, blz. 2687 en volg.) en van 24 december I962 (Publ. Eur. Gem., I962, blz. 292I en volg.) openbaar gemaakt.
102 - ALGEMEEN OVERZICHT.- Aan de totstandkoming van VO nr 17 van
6 februari 1962 gingen heel wat besprekingen vooraf. Een eerste voorstel
van verordening werd door de Commissie op 3I oktober I96o aan de Raad
overgemaakt. Door de Raad werd het eerst aan het Economisch en Sociaal
Comite, vervolgens aan het Parlement voor advies doorgestuurd. In de
schoot van het Parlement was het voorstel het voorwerp van een uitgebreid
verslag van de hand van de heer Deringer, die door de Interne Markt
Commissie als rapporteur werd aangeduid (Naar dit verslag werd in de
loop van deze bijdrage herhaaldelijk verwezen). Eens de Raad in het bezit
was van deze verschillende voorstellen en adviezen verwees zij het voorstel
van de Commissie naar een groep van deskundigen, samengesteld uit
afgevaardigden van de Commissie en van de lid-Staten, die de definitieve
redactie van de verordening verzorgde. Tenslotte werd de verordening in
de tweede helft van december I96I door de Raad eenstemmig goedgekeurd.
De afkondiging had plaats op 6 februari I962 en de officiele publikatie
op 2I februari I962 (Over deze verschillende voorstellen en adviezen,
die de voorbereidende werken van VO nr I7 vormen, zie Ellis, J. J. A.,
en Van den Heuvel, Europees Mededingings- en Kartelrecht, blz. 417 en
volg. waar men ook de tekst vindt van het oorspronkelijk voorstel der
Commissie, blz. 8s2 en volg., met de memorie van toelichting, blz. 8s6
en volg., het rapport Deringer, blz. 864 en volg., de resolutie van het
Parlement, blz. 907 en volg. en een vergelijkend overzicht van de verschillende ontwerpen met de definitieve tekst, blz. 9I3 en volg.;- over het
oorspronkelijke voorstel van de Commissie, zie ook De Vroede, P., Ontwerp
van de Commissie der E.E.G. strekkende tot de toepassing van de regels betre.ffende de mededinging voorzien in het Verdrag van Rome, R. W., I96I-62,
825 en volg.). Na de uitvaardiging van VO nr 27 van de Commissie van
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3 mei 1962 heeft de Commissie, via de voorlichtingsdienst van de Europese
Gemeenschappen, een handleiding uitgegeven (guide pratique) waarin
artikelen 85 en 86 evenal~ verordening nr 17 van de Raad en verordening
nr 27 van de Commissie ten behoeve van de betrokken ondernemingen
worden uitgelegd (Men vindt de tekst van deze handleiding eveneens bij
Ellis en Van den Heuvel, o. c., blz. 535 en volg.).
Het hierna volgend overzicht moet uiteraard kart zijn. Verdere bijzonderheden over VO nr 17 vindt men o.m. in de bijdrage van van Heeke,
G., et Suetens, L. P., Le premier nlglement europeen sur les cartels et monopoles, ]. T., 1962, 361 en volg., maar vooral bij Deringer, EWG.- Wettbewerbsrecht, aanmerkingen bij VO nr 17. Een kart maar zeer volledig
en begrijpelijk overzicht van VO nr 17 en andere uitvoeringsbepalingen
van artikel 85 en volg., waarvan de hoofdlijnen hier trouwens worden
gevolgd, leze men bij Brinkhorst, L. J., De Jurist en de E.E.G., blz. 41-49. (
103 - VO nr 17 stelt als beginsel voorop dat overeenkomsten, besluiten en
onderling afgestemde feitelijke gedragingen, bedoeld in artikel 85, eerste
lid, van het Verdrag, alsmede misbruik van een economische machtspositie
bedoeld in artikel86 van het Verdrag verboden zijn, zonder dat daartoe enige
voorafgaande beschikking is vereist. Hier wordt dus het verbodsprincipe,
dat- in tegenstelling tot het rnisbruiksprincipe- aan het E.E.G. kartelrecht, althans aan artikel85 E.E.G. Verdrag, tot grondslag client (zie hoven,
nr 59), voorop gesteld. Aan dit principieel verbod kan nochtans door de
Commissie, en sinds de inwerkingtreding van VO nr 17 uitsluitend door de
Commissie, worden afbreuk gedaan doordat zij het verbod van artikel 85,
eerste lid op grand van het derde lid van datzelfde artikel ten aanzien van
een bepaalde afsp_raak buiten toepassing verklaart overeenkomstig het
bepaalde in artikel 6 VO nr 17 of doordat zij genoemd vetbod ten aanzien
van een verboden afspraak die door de betrokken ondernemingen evenwel
wordt beeindigd of in gunstige zin gewijzigd, slechts van toepassing verklaart gedurende een door haar aangeduide periode, zulks in overeenstemming met artikel 7 VO nr 17 (1).

104 - Met het oog op het bekomen vanwege de Comrnissie van een beschikking strekkende tot buitentoepassingverklaring van het kartelverbod van
artikel 85, wordt in VO nr 17 een tweevoudig onderscheid gemaakt.
Een eerste onderscheid is dit tussen oude en nieuwe kartelafspraken.
Oude kartelafspraken zijn afspraken die bestonden op het tijdstip waarop

68s

--

OV nr I7 in werking trad d.i. op 13 maart I962 (art. s, eerste lid, VO
nr I7). Nieuwe afspraken zijn daarentegen diegene die na I3 maart 1962
zijn tot stand gekomen (art. 4, eerste lid, VO nr I7).
Een tweede onderscheid is dit tussen aanmeldingsplichtige en nietaanmeldingsplichtige kartels. Aanmeldingsplichtige kartels zijn kartels die
principieel onder het verbod van artikel 85 vallen en die, willen zij in
aanmerking komen voor een volkomen d.i. volledig in de tijd terugwerkende
buitentoepassingverklaring van dit verbod, door de betrokken ondernemingen tijdig bij de Commissie met verzoek om vrijstelling moeten worden
aangemeld ( notifier). Niet-aanmeldingsplichtige kartels in de zin van VO
nr I7, zijn kartels die eveneens principieel onder het verbod van artikel 85
vallen (zoniet ware buitentoepassingverklaring overbodig) maar die,
alhoewel zij bij de Commissie niet op formele wijze werden aangemeld,
niettemin voor een volledig in de tijd terugwerkende buitentoepassingverklaring in aanmerking komen. De niet-aanmeldingsplichtige kartels
worden in artikel 4, tweede lid, VO nr I7 opgesomd. Het zijn kartels
waaraan slechts ondernemingen uit een lid-Staat deelnemen voor zover zij
geen betrekking hebben op de invoer of de uitvoer tussen lid-Staten (I),
alsmede overeenkomsten tussen slechts twee ondernemingen (ook al behoren die tot verschillende Staten), die uitsluitend ten gevolge hebben
a) verticale prijsbinding en vaststelling van andere verkoopvoorwaarden
door een leverancier aan een afnemer; b) het opleggen van beperkingen
aan de verkrijger of gebruikervan-industriele eigendomsrechten, produktiemethodes of technische know-how, in de uitoefening daarvan, alsmede
kartels die uitsluitend betreffen a) de ontwikkeling of uniforme toepassing
van normen en tvpen; b) een gemeenschappelijke onderzoek naar technische
verbeteringen mits het resultaat voor alle betrokkenen toegankelijk is en
door alle betrokkenen kan worden aangewend. Alhoewel deze kartels niet
moeten worden aangemeld, mogen ze niettemin worden aangemeld.
VO nr I7 bevat daarentegen geen opsomming van aanmeldingsplichtige
kartels.
De door de Commissie uitgegeven handleiding bevat enkele voorbeelden zowel van aanmeldingsplichtige als van niet-aanmeldingsplichtige
afspraken. Deze voorbeelden zijn vooral nuttig voor licentie-overeenkomsten die later nog ter sprake komen (zie verder, nr 128 en volg.).
105 - Ten aanzien van oude aanmeldingsplichtige kartels houdt VO nr I7
volgende regeling in.
Indien de betrokken ondernemingen voor dergelijke kartels een beroep
wilden doen op de mogelijkheid tot vrijstelling voorzien in artikel 85,
derde lid, dan moesten zij zich v66r I november I962 bij de Commissie

(1) In verband met deze zinsnede, leze men de uitspraak van 9 mei 1963 van het
kantongerecht Amsterdam, N.J., 1963, biz. 1002. en volg., nr 42.3. Deze uitspraak wordt
streng bekritiseerd door Sk in S.E. W., 1963, biz. 62.6 en volg.
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aanmelden wanneer bij die kartels meer dan twee ondernemingen betrokken
waren, en v66r r februari 1963 wanneer slechts twee ondernemingen bij
die kartels partij waren (art. 5, eerste lid, VO nr 17) (r). Werden genoemde
kartels v66r die data d.i. tijdig aangemeld, dan kan de Commissie het
kartelverbod van artikel 85 ten hunnen aanzien met terugwerkende kracht
(dit is tot v66r hun aanmelding, eventueel vanaf het ogenblik waarop zij
ingevolge het toepasselijk worden van artikel 85 verboden werden) (2)
buiten toepassing verklaren (art. 6, tweede lid, VO nr 17). Oude aanmeldingsplichtige kartels die niet tijdig werden aangemeld, kunnen niettemin nog steeds aan de Commissie worden betekend met het oog op vrijstelling van het kartelverbod. Wanneer de voorwaarden tot vrijstelling
vervuld zijn (zie hoven, nr 83 en volg.) zal de Commissie dergelijke vrijstelling nochtans uitsluitend kunnen geven vanaf de datum van aanmelding der afspraak d.i. zonder terugwerkende kracht (artikel 6, eerste
lid, VO nr 17). V66r de datum van aanmelding waren ze dus in elk geval
verboden met aile gevolgen daarvan (in die zin LG. Mi.inchen, 14 januari
en 25 februari 1963, WuW., 1963, biz. 627 en volg., en 428 en volg.) .
. "" ~
Artikel7, eerste lid, VO nr 17 bevat nog een bijzondere regeling voor
---"""'ude aanmeldingsplichtige kartels, die tijdig werden aangemeld. Wanneer
namelijk zou blijken dat dergelijke kartels niet voor buitentoepassingverklaring in aanmerking kunnen komen wegens het niet-vervuld zijn der
toepassingsvoorwaarden van artikel 85, derde lid (zie hoven, nr 83 en volg.)
kan de Comrnissie aan deze slechte kartels niettemin voor het verleden
amnestie verlenen door het verbod van artikel 85, eerste lid, voor een
door haar vastgestelde periode niet toepasselijk te verklaren. De Commissie

(r) Het Landgericht te Munchen moest zich uitspreken over de interpretatie van
de woorden (afspraken) .,waarbij slechts twee ondernemingen partij zijn". In geding was
de geldigheid van een vertikale prijsbindingsovereenkomst met exportverbod. lngevolge
de aanwezigheid van dit exportverbod was de overeenkomst ingevolge artikel 5, eerste lid,
VO nr I7 aanmeldingsplichtig (zie hoven, nr 104). Het in artikel 4, tweede lid, onder r 0
(artikel 5, tweede lid) voorziene geval van niet-aanmeldingsplichtigheid was ingevolge die
verbodsclausule immers meteen uitgesloten. De vraag stelde zich dan of de betrokken
ondernemingen de datum van I november 1962 (multilaterale afspraken) dan wei de datum
van I februari 1963 (bilaterale afspraken) hadden moeten in acht nemen. De afspraak
was op I8 januari I963 aangemeld. Volgens de rechtbank te Miinchen was de aanmelding
laattijdig gebeurd. Weliswaar was de betrokken overeenkomst tussen twee ondernemingen
gesloten maar doordat zij conform was aan overeenkomsten die door de producent met
andere afnemers waren gesloten, moest zij geacht worden dee! uit te maken van een multilateraal tussen meerdere ondernemingen aangegaan prijssysteem (uitspraak van 25 februari
1963, WuW., I963, biz. 428). Door het Oberlandesgericht te Munchen werd de beslissing
echter op dit punt op overtuigende wijze hervormd en zulks in overeenstemming met de
heersende rechtleer (OLG. Munchen, 30 mei I963, Wu W., I963, blz. 626 en volg. - zie
ookjMENGES, N., Aussetzung der Zivilrechtsstreit vor der Entscheidung uber die Wirksamkeit
vertraglicher Export- oder Reimportverbote, N.J. W., 1963, blz. 943 met verdere verwijzingen).
(2) lngevolge de vroeger geciteerde uitspraak van het Hof van Luxemburg in het
Bosch-arrest (zie hoven, nr 63, alsook verder, nr II7) heeft het kartelverbod van artikel 85
ten aanzien van bestaande kartels (met uitzondering van diegene waarvan de nationale
autoriteiten of de Commissie tijdens de overgangsperiode gaande van I januari I958 tot
I3 maart 1962 de strijdigheid met artikel 85, eerste lid, had vastgesteld) slechts uitwerking
vanaf I3 maart 1962, datum waarop VO nr I7 in werking trad : zie hoven nr 63, in fine.
Zie oak kantongerecht Amsterdam, 28 juni I962, N.J., I963, nr 34·

bezit deze amnestiebevoegdheid alleenlijk wanneer de bij de afspraak
betrokken ondernemingen de verboden afspraak beeindigen of zodanig
wijzigen dat zij hetzij buiten het verbod van artikel 85, eerste lid valt hetzij
aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 85, derde lid voldoet. Dergelijke
door de Commissie verleende dekking van slecht verleden kan niet
worden ingeroepen tegen partijen bij de kartelafspraak die de afspraak
bv. omwille van haar slechtheid reeds hadden opgezegd (Dit lijkt de betekenis te zijn van de laatste in sibillijnse bewoordingen gestelde zin van
artikel 7, eerste lid).
Aan oude niet-aanmeldingsplichtige kartels is overeen:komstig VO
nr I7, het volgende lot beschoren.
Indien partijen voor dergelijke kartels een buitentoepassingverklaring
wensen te bekomen kunnen zij deze kartels ten allen tijde bij de Commissie
aanmelden. Ook al werden deze kartels na de in het vorig nummer aangegeven en uitsluitend voor oude aanmeldingsplichtige kartels geldende data
aangemeld, kan de Commissie het verbod van artikel 85, eerste lid met
terugwerkende kracht dus tot v66r de datum van aanmelding buiten toepassing verklaren (artikel 6, tweede lid, VO nr I7).
Het feit dat de thans besproken kartels niet-aanmeldingsplichtig zijn
beduidt niet dat zij, volgens de Commissie, niet onder het verbod van
artikel 85, eerste lid, zouden vallen (I) of dat zij in elk geval voor vrijstelling op grand van artikel 85, derde lid, in aanmerking komen; Dit feit
beduidt alleenlijk dat de Commissie deze kategorie van kartels als minder
schadelijk voor de totstandkoming van de gemeenschappelijke markt
beschouwt. Ook voor oude niet-aanmeldingsplichtige kartels werd derhalve,
onder dezelfde voorwaarden als voor oude aanmeldingsplichtige kartels
(zie vorig nummer), een mogelijkheid tot amnestieverlening voorzien.
Opdat de betrokken ondernemingen van deze mogelijkheid zouden kunnen
genieten, is het echter nodig deze niet-aanmeldingsplichtige kartels v66r
I januari I967 aan te melden (artikel 7, tweede lid, VO nr I7 zoals gewijzigd bij VO nr II8 van 5 november I963).

· 106 -

107 - Nieuwe aanmeldingsplichtige kartels zijn aan het volgend statuut
- - - - onderworpen. Opdat zij van bij de aanvang van de mogelijkheid van buitentoepassingverklaring van het kartelverbod zouden kunnen genieten moeten
~j voor hun inwerkingtreding worden aangemeld (artikel 4, eerste lid,
VO nr I7). Inderdaad de Commissie kan ten hunnen opzichte aan de verklaring van buitentoepassing geen tot voor de datum van aanmelding
terugwerkende kracht geven (artikel 6, eerste lid). Worden zij na hun inwerkingtreding aangemeld, dan zijn;:ij in elk geval verboden voor de periode
gaande vanaf hun inwerkingtreding tot de aanmeldingsdatum.

(r) Dit is nochtans de (verkeerde) gevolgtrekking van de voorzitter van de Brusselse
handelsrechtbank in zijn beslissing van 23 rnaart 1962, f. T., 1962, 298 en volg., zie ook
S.E. W., 1964, blz. 279 met noot ].v.D.
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Tenslotte zijn er de nieuwe niet-aanmeldingsplichtige kartels. Vermits
de Commissie deze kartels met terugwerkende kracht tot voor de (facultatieve) aanmelding ervan kan vrijstellen, indien zij aan de voorwaarden van
artikel 85, derde lid, voldoen (art. 6, tweede lid, VO, nr 117), moeten zij
niet noodzakelijk voor hun inwerkingtreding bij de Commissie worden
aangemeld alhoewel zulks wel mag gebeuren.
109 - De door de Commissie verleende beschikking tot buitentoepassingverklaring van het kartelverbod wordt, aldus artikel 8 VO nr 17, voor een
bepaalde termijn gegeven ; zij is evenwel voor verlenging vatbaar indien de
toepassingsvoorwaarden van artikel 85, derde lid, vervuld blijven.
De Commissie kan haar beschikking van bepaalde voorwaarden en
verplichtingen afhankelijk maken. Onder zekere omstandigheden kan zij
de beschikking intrekken of wijzigen of aan de betrokkenen bepaalde handelingen verbieden. Deze omstandigheden zijn : wijziging van de feitelijke
omstandigheden op een voor de beschikking wezenlijk punt; niet-naleving
van een in de beschikking vervatte verplichting ; de vaststelling dat de
beschikking verkregen werd op grond van onjuiste inlichtingen of door
bedrog; misbruik van de gegeven vrijstelling.

110 - Door de Commissie werd de wijze waarop aanmeldingen van kartelafspraken bij haar moet gebeuren, nader uitgewerkt bij verordening nr 27
van 3 mei 1962 zoals gewijzigd en aangevuld door verordening nr 153 van
21 december 1962.
Overeenkomstig artikel r, eerste lid, van VO nr 27 is iedere onderneming die bij een afspraak in de zin van artikel85 betrokken is, gerechtigd
tot de aanmelding over te gaan. Zij moet evenwel de overige bi.j de afspraak
betrokken ondernerningen van het feit der aanmelding in kennis stellen.
De aanmelding gebeurt op speciale, in bijlage bij VO nr 27 afgedrukte
formulieren B. Op dit formulier moeten talrijke gegevens worden ingevuld betreffende de identiteit van de deelnemers aan de afspraak, de
inhoud van de afspraak (waarvan een volledig afschrift moet worden bijgevoegd indien zij schriftelijk is vastgelegd), het mededinging beperkend
karakter ervan, de redenen waarom de afspraak gebeurlijk niet onder het
kartelverbod zou vallen alsmede waarom de afspraak van de vrijstelling
van artikel 85, derde lid, kan genieten (r).
Door verordening nr 153 van 21 december 1962 werd evenwel een
vereenvoudigde aanmelding op formulier B I voorzien. De Comrnissie had
namelijk vastgesteld dat vele der aangemelde afspraken exclusiviteitsovereenkomsten betreffen waarvan de meeste geen speciaal nadelige gevolgen voor de totstandkoming van de gemeenschappelijke markt vertonen.
(r) In Belgie kunnen deze alsmede de later genoemde formulieren verkregen worden
op de Pers- en Voorlichtingsdienst der Europese Gemeenschappen, Wetstraat 244, Brussel
alsook bij het Verbond der Belgische Nijverheid, Ravensteinstraat 4, Brussel en bij de Nationale Federatie der Kamers voor Handel en Nijverheid van Belgie, Congresstraat 40, Brussel.

Teneinde administratieve overbelasting te voorkomen werd voor bepaalde
soorten van exclusiviteitsovereenkomsten bijgevolg een minder omslachtige
aanmelding op bijzondere formulieren voorgeschreven. Voor deze soorten
van overeenkomsten is het evenmin nodig een afschrift der overeenkomst
bij het verzoek om vrijstelling te voegen. De aldus voor vereenvoudigde
aanmelding in aanmerking komende exclusiviteitsovereenkomsten zijn
diegene waarbij slechts twee ondernemingen partij zijn en op voorwaarde
dat de exclusieve leverings- en/of afnameverplichtingen van de twee
partijen niet bestaan a) in een wederzijds alleenverkooprecht van door de
vertegen;c;"ordigde en door de vertegenwoordiger vervaardigde met elkaar
concurrerende produkten; b) in een beperking van de vrijheid van de tussenpersonen of gebruikers om produkten, die onder de overeenkomst vallen,
te betrekken van een andere binnen de gemeenschappelijke markt gevestigde alleenvertegenwoordiger of van andere tussenpersonen of in een
beperking van de vrijheid van de alleenvertegenwoordigers om ook .te
leveren aan buiten zijn ravon gevestigde clienten; c) in een contractuele
binding van de alleenvertegenwoordiger aan een door de vertegenwoordigde
vastgestelde minimumprijs.
Exclusiviteitsovereenkomsten die aan deze voorwaarden niet voldoen
moeten op de gewone manier met name op formulier B worden aangemeld.
III - Tenslotte weze hier nog opgemerkt dat de Commissie verschillende
bekendmakingen heeft gedaan (zie hoven, nLIOI, in fine) nopens de toelaatbaarheid van met handelsagenten en commissionnairs gesloten alleenvertegenwoordigingsovereenkomsten alsook van bepaalde kategorieen van
octrooilicentieovereenkomsten. Door de Commissie werd aan de betrokken
ondernemingen kond gedaan dat dergelijke overeenkomsten, naar haar
oordeel, niet onder het verbod van artikel 85, eerste lid vallen zodat er
geen aanleiding is om deze overeenkomsten met het oog op buitentoepassingverklaring van genoemd verbod bij de Commissie aan te melden.
Deze bekendmakingen worden hierna besproken wanneer bijzondere
aandacht wordt besteed aan exclusiviteits- en octrooilicentieovereenkomsten (zie verder, nr 123 en volg.).
112 .,.... In dit algemeen overzicht van de uitvoeringsvoorschriften betreffende de wijze van toepassing van artikel 85, derde lid, hadden wij het tot nog
toe over de noodzaak en de wijze van aanmelding van afspraken waarvoor
buitentoepassingverklaring van het kartelverbod wordt aangevraagd.
Naast de procedure strekkende tot aanmelding van afspraken spreekt
VO nr 17 nog over twee andere procedures waarvan thans melding wordt
gemaakt.
De eerste dezer twee procedures is het verzoek tot het verkrijgen van
een negatieve verklaring (attestation negative) (art. 2, VO nr 17). Vaak zal
het voor de betrokken ondernemingen niet gemakkelijk zijn om uit te maken
of een bepaalde afspraak of gedraging al dan niet onder het verbod van
artikelen 85, eerste lid en 86 valt...Alleen wanneer de afspraak onder het
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verbod van artikel85 valt, moet ofkan zij met het oog op vrijstelling binnen
de hierboven aangegeven grenzen bij de Commissie worden aangemeld.
Teneinde het de betrokken ondernemingen ietwat gemakkelijker te
maken voorziet VO nr 17 de mogelijkheid om een verzoek tot de Commissie
te richten tot vaststelling door deze laatste dat er, op grond van de haar
bekende gegevens, voor haar geen aanleiding bestaat tegen een overeenkomst, besluit of gedraging krachtens artikelen 85, eerste lid of 86 op te
treden. Het verzoek dat van iedere bij de afspraak of gedraging betrokken
partij kan uitgaan, moet, ten aanzien van het verbod van artikel 85, eerste
lid, op daartoe bestemde formulieren A gebeuren (1). Hier weer moeten
tal van gegevens alsmede een afschrift der volledige afspraak aan de Comrnissie worden overgelegd.
De waarde van een door de Commissie afgegeven verklaring hangt af
van de gegevens waarover de Commissie beschikt op het ogenblik waarop
zij de verklaring afgeeft. Doen zich nieuwe feiten voor in verband met de
betrokken afspraak of gedraging dan wordt de waarde der afgegeven verklaring onzeker (Handleiding van de E.E.G.-Commissie, tweede deel,
onder II, 2).
Men kan terzelfdertijd voor een zelfde afspraak een verzoek tot nega- 1
tieve verklaring (formulier A) en een verzoek tot buitentoepassingverkla- ~
ring (formulier B of B 1) bij de Commissie indienen en dit is in de praktijk I
dikwijls gebeurd.
II3 - Naast verzoeken om negatieve verklaring en om buitentoepassingverklaring voorziet VO nr 17 nog een derde procedure. Het is namelijk
mogelijk voor de Commissie om op verzoek of ambtshalve een inbreuk op
artikel 85 of 86 vast te stellen en om de betrokken ondernemingen bij beschikking te verplichten aan de vastgestelde inbreuk een einde te maken
(artikel 3 VO nt 17). Vooraleer een beschikking uit te vaardigen kan de
Commissie de nodig geachte aanbevelingen doen.
Teneinde de Commissie te verzoeken een inbreuk vast te stellen kan
ieder natuurlijk of rechtspersoon die aantoont een redelijk belang daarbij te
hebben, een klacht indienen bij de Comrnissie. Dit gebeurt bij voorkeur
door middel van het daartoe bestemde formulier C. Het redelijk belang bij
het beeindigen van de inbreuk kan bv. bestaan in een ingevolge de inbreuk
geleden schade. Kan geen redelijk belang worden aangetoond, dan heeft
de klacht de betekenis van een aanwijzing op grond waarvan de Comrnissie
ambtshalve een onderzoek kan instellen (Handleiding van de E.E.G.
Commissie, tweede deel, onder 1).
II4 - HummE TOESTAND.- Op 31 maart 1964 had de Comrnissie ongeveer 37.000 aanmeldingen, verzoeken om negatieve verklaring en klachten
(r) Wordt een negatief verzoek ten aanzien van artikel 86 gevraagd, dan volstaat
een schriftelijk niet op een speciaal formulier gesteld verzoek (Handleiding, tweede dee!,
onder II, r.).

ontvangen; hieronder hevonden zich rz.ooo vereenvoudigde aanmeldingen
(formulier B r) en 48 klachten. De overige zs.ooo verzoeken waren gewone
aanmeldingen (formulier B) en verzoeken tot negatieve verklaring.
ss6 aanmeldingen en verzoeken hetreffen multilaterale afspraken.
Onder de hilaterale afspraken zijn er 8r % hetreffende exclusiviteitsovereenkomsten, I 6 % betreffende licentieovereenkomsten en slechts
3 % houdende andere overeenkomsten (Zevende algemeen Verslag over de
werkzaamheden van de Gemeenschap, juni 1964, par. 65, waar ook de indeling der aangemelde afspraken per bedrijfssector wordt gegeven).
Op dezelfde datum had de Commissie inzake 137 individuele gevallen
(op een totaal van 37.ooo) de procedure ingeleid. Bij het uitkiezen dezer
gevallen liet de Commissie zich door volgende overwegingen leiden.
Voorrang werd gegeven aan klachten of aan afspraken nopens de geldigheid
waarvan een geding hangende is voor een nationale rechthank, evenals aan
aanmeldingsplichtige afspraken die niet werden aangemeld, aan gevallen
van mishruik van economische machtspositie en aan afspraken die v66r
hun inwerkingtreding werden aangemeld. Verder wordt bij het uitkiezen
der hij voorrang te behandelen gevallen rekening gehouden met de aard
en het nadelig karakter van de afspraak voor de totstandkoming der gemeenschappelijke markt, met een zekere verdeling naargelang bedrijfssector
alsmede met het kenmerkend karakter der afspraak voor een ganse reeks
gelijkaardige afspraken (ibid., par. 66).
Binnen het besproken tijdsbestek (I januari 1958-31 juli 1964) werd
door de Commissie een amhtshalve ingestelde procedure (inzake de
Overeenkomst Aardewerk) beeindigd (zie hoven, nr 73 en volg., 78 en 84)
alsmede twee verzoeken om negatieve verklaring ingewilligd (zie hoven,
nr 79 en volg.). In twee andere gevallen liet de Commissie haar voornemen
blijken een negatieve verklaring afte geven (Pub!. Eur. Gem., 1963, blz. r853
en 1964, blz. 722) (Zie ook Pub!. Eur. Gem., 1964, hlz. II67 en volg., waar
de bekendmaking gebeurde met het oog op het afgeven van een negatieve
verklaring voor de door hetrokken partijen gevoelig gewijzigde Overeenkomst Aardewerk).

us - Uit de voorgaande gegevens hlijkt duidelijk dat er nog heel wat
maanden, ja zelfs jaren, zullen verstrijken vooraleer de Commissie zich
over al de op dit ogenblik voor haar hangende verzoeken, aanmeldingen en
klachten zal hebben uitgesproken.
Teneinde de zaken te hespoedigen is het wenselijk dat de Commissie
bij machte zou zijn collectieve buitentoepassingverklaringen van het verbod
van artikel 85, eerste lid te verlenen die, op voorwaarde dat de toepassingsvoorwaarden van artikel 85, derde lid, wel degelijk vervuld zijn, een ganse
groep van afspraken zouden omvatten (zie ook boven, nr 83). Met het oog
daarop werd door de Commissie op 28 fehruari 1964 aan de Raad een
voorstel van verordening overgemaakt. Overeenkomstig dit voorstel, dat
op 13 me1 1964 door het Europese Parlement (met hepaalde wijzigingen)

gunstig· werd onthaald (Pub!. Eur. Gem., 1964, blz. 1275 en volg.), kan
uitsluitend de Commissie door de uitvaardiging van een verordening met
beperkte tijdsduur dergelijke groepsvrijstellingen verlenen. Toekomstige
afspraken die onder zulke vrijstelling vallen zouden dan van de aanmeldingsplicht worden ontheven (1).
116 - In verband met de toepassing van verordening nr 17 en de andere
uitvoeringsbepalingen van artikel 85, in het bijzonder van artikel 85, derde
lid, zijn er bepaalde punten die een nader onderzoek verdienen. Zij betreffen de rechtsgevolgen verbonden aan de aanmelding van afspraken in
afwachting van een uitspraak der Commissie, het statuut van exclusiviteitsen licentieovereenkomsten en de bevoegdheidsverdeling tussen nationale
en gemeenschapsorganen.

117 - RECHTSGEVOLGEN VERBONDEN AAN DE AANMELDING VAN AFSPRAKEN:
HET BoscH-ARREST. - De onverwachts grote hoeveelheid van bij de
Comrnissie aangemelde afspraken en de onmogelijkheid over al deze aanmeldingen een spoedige beslissing af te geven lieten de vraag rijzen naar
het statuut van deze aangemelde afspraken in afwachting van een beslissing
der Commissie. Een gelijkaardige vraag stelt zich trouwens ten aanzien van
niet-aanmeldingsplichtige en in feite oak niet-aangemelde afspraken. Deze
vragen werden tot op zekere hoogte door het Hof van Justitie te Luxemburg
beantwoord ter gelegenheid van zijn uitspraak van 6 april 1962 in de zaak
13{61, Bosch en Van Rijn t/ De Geus en Uitdenbogerd, uitspraak die men
het Bosch-arrest pleegt te noemen (voor de vindplaats, zie boven, nr 63).
Sedert 1903 bezit de Nederlandse N.V. Van Rijn het alleenverkooprecht voor alle produkten (ijs- en koelkasten) van de Duitse GmbH Bosch
op de Nederlandse markt. Ter handhaving van het alleenverkooprecht van
Van Rijn evenals van het soortgelijk recht der andere alleenverkopers van
Bosch, heeft laatstgenoemde firma aan al haar Duitse afnemers een uitvoerverbod opgelegd. Dit verbod kon nochtans niet verhinderen dat de Nederlandse firma De Geus en Uitdenbogerd toch Bosch-produkten (via een
Duits afnemer die zodoende zijn jegens Bosch opgenomen contractuele
verplichting tot niet exporteren schond) kon bemachtigen en zein Nederland tegen lagere prijzen dan Van Rijn aan de man bracht. Bosch en Van
Rijn maakten daarop een geding aanhangig voor de arrondissementsrechtbank te Rotterdam tot onrechtmatigverklaring van De Geus' handelingen, tot stopzetting ervan en tot vergoeding der aangebrachte schade.
Als verweermiddel voerde De Geus de nietigheid aan der alleenverkoopovereenkomst tussen Bosch en Van Rijn op grond van artikel 85, tweede lid,
E.E.G. Verdrag. De rechtbank verwierp dit middel overwegende dat
genoemd artikel op dat ogenblik - gezien de status nascendi waarin de
(1) De tekst van dit voorstel met toelichting vindt men in het S~p~!~>':l:~~~an
het Bulletin van de E.E.G, 1964, nr 4, biz. 10 en volg.

gemeenschappelijke markt toen verkeerde - nog geen uitwerking had
(Rb. Rotterdam, 26 oktober 1960, N.J., 1961, nr 159; - zie hoven, nr 61).
Bosch en Van Rijn werden derhalve in het gelijk gesteld (1).
In hoger beroep voor het hof te 's-Gravenhage stelde De Geus opnieuw
de nietigheid der alleenverkoopovereenkomst wegens strijdigheid met
artikel85. Ditmaal besliste het hof dat het geding niet kon worden beslecht
zonder artikelen 85 en volg. E.E.G.-Verdrag te interpreteren. Het wenste
derhalve gebruik te maken van de in artikel 177 E.E.G.-Verdrag geboden
mogelijkheid tot het voorleggen van een prejudiciele vraag aan het Hof van
Justitie (over deze procedure zie verder, nr 177 en volg.). De aan het
Hof te Luxemburg voorgelegde vraag was als volgt gesteld : ,of het door
Robert Bosch GmbH, gevestigd te Stuttgart in de Bondsrepubliek Duitsland,
aan zijn afnemers opgelegde en door deze bij contract geaccepteerde verbod
tot exporteren krachtens artikel 85, lid 2, van het E.E.G.-Verdrag nietig
is voor zover de export naar Nederland betreft" (hof te 's-Gravenhage,
30 juni 1961, N.]., 1961, nr 375; - zie ook ]. T., 1962, 6o en volg. met noot
M. Waelbroeck).
Tegen dit tussenarrest stelden Bosch en Van Rijn op hun beurt beroep
in cassatie in. Zij concludeerden bijgevolg voor het Hof te Luxemburg dat
dit Hof, vooraleer de gestelde prejudiciele vraag te beantwoorden, de uitslag
van het voor de Nederlandse Hoge Raad hangende cassatiegeding behoorde
af te wachten. Het Hof van Justitie te Luxemburg verwierp dit middel
(zie verder, nr 198) en achtte zich bevoegd om onmiddellijk over de pre~
judiciele vraag te beslissen. Het deed zulks bij arrest van 6 april 1962 (2).
I IS - Het Hof te Luxemburg onderscheidde in de voorgelegde prejudiciele
vraag twee aspecten. In de eerste plaats betreft deze vraag het twistpunt
,of artikel 85 toepasselijk is geweest vanaf het ogenblik van de totstandkoming van het Verdrag". Dit is klaarblijkelijk een vraag betreffende de
interpretatie van het Verdrag ten aanzien waarvan het Hof bevoegd is.
Een tweede in de gestelde prejudiciele vraag vervat vraagpunt is ofhet door
Bosch aan zijn afnemers opgelegd uitvoerverbod valt onder de bepalingen
van artikel 85, eerste lid, van het Verdrag. Deze tweede vraag kan, aldus
het Hof, niet als een zuivere vraag van uitlegging van het Verdrag worden

(1) De rechtbank te Rotterdam had nochtans haar uitspraak niet uitvoerbaar verklaard
bij voorraad. Toen De Geus hoger beroep aantekende tegen het Rotterdamse vonnis
en intussen verder ging met de verkoop van Bosch-produkten, zagen Bosch en Van Rijn
zich dan ook verplicht in kort geding een vordering in te leiden tot stopzetting van de
verkoop van genoemde produkten door De Geus en zulks tot wanneer het hof van Beroep
zich over de hoofdvordering zou hebben uitgesproken. Nadat de president van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam deze vordering in kort geding op 23 december 1960
(niet-gepubliceerd) had toegestaan, werd zij in hoger beroep door het hof te 's-Gravenhage
afgewezen (7 april 1961, N.J., 1961, nr 204) o.m. op grond van de overweging dat de mogelijkheid niet uitgesloten is dat de alleenverkoopovereenkomst tussen Bosch en Van Rijn
in hoger beroep toch zou worden nietig verklaard.
(2) Over het cassatieberoep oordeelde de Nederlandse Hoge Raad op 18 mei 1962,
N.J.B., 1962, biz. 463 (samenvatting). De Hoge Raad weigerde het tussenarrest van het
hof te 's-Gravenhage te verbreken : zie ook verder, nr 198.

beschouwd. De heantwoording van deze vraag veronderstelt de toepassing
van een Verdragshepaling op een feitelijke toestand. Hiertoe is het Hof van
Justitie niet hevoegd (zie verder, nr 180). Ten aanzien van deze vraag
moest het Hof zich dus heperken tot de algemene vaststelling dat het niet
uitgesloten is dat uitvoerverhoden strijden met het in artikel 85, eerste lid,
vervatte kartelverhod (zie hoven, nr 72).
De eerste vraag heantwoordde het Hof van J ustitie met hetrekking tot
twee verschillende periodes. Vooreerst onderzocht het de toepasselijkheid
van artikel 85 tijdens de periode gaande van r januari 1958 tot 13 maart
1962, datum waarop de in artikel 87 voorziene verordening (Verordening
nr 17) in werking trad. Zoals reeds vroeger aangestipt hesliste het Hof in
dit verhand dat alleen die afspraken nietig zijn ten aanzien waarvan de
autoriteiten der lid-Staten op grond van artikel 88 van het Verdrag hehben
hepaald dat zij onder artikel 8 5, eerste lid, vallen en niet voor een ontheffing
als hedoeld in artikel 85, derde lid, in aanmerking komen of ten aanzien
waarvan de Commissie krachtens artikel 89, tweede lid, de strijd met
artikel 85 heeft vastgesteld (zie hoven, nr 63 in fine). Alle andere afspraken
moeten dus, volgens het Hof, gedurende de genoemde periode als geldig
worden heschouwd.
Het Hof heantwoordde dan dezelfde vraag met hetrekking tot de
periode na het in werking treden van VO nr 17 en het is in dit verhand
dat het Hof zich over het statuut van aangemelde afspraken, in afwachting
van een beslissing der Commissie, en van niet-aanmeldingsplichtige en in
feite niet aangemelde afspraken uitsprak.
Ten overstaan van oude niet-aanmeldingsplichtige kartels (over deze
termen, zie hoven nr 104) hesliste het Hof dat zij ,als .treldig moeten wordep.
heschouwd" terwijl ten overstaan van oude aanmeldingsplichtige kartels
(zelfde verwijzing) het Hof stelde dat zij ,als voorlopig geldig zijn te heschouwen, wanneer zij ... tijdig aan de Commissie zijn medegedeeld ... ".
Dergelijke geldigheid - hieronder schijnt het Hof zowel de geldigheid van
niet-aanmeldingsplichtige kartels als de voorlopige geldigheid van tijdig
aangemelde aanmeldingsplichtige kartels te verstaan - is echter niet van
definitieve aard. Zij houdt immers op te hestaan wanneer de nationale
autoriteiten op grond van de hun in artikel9 VO nr 17 gelaten hevoegdheid
(zie verder, nr 132) de hetrokken afspraak verhoden verklaren of wanneer
de Commissie artikel85, derde lid, weigert toe te passen hetgeen de nietigheid van rechtswege der afspraak meehrengt vanaf het tijdstip van het in
y.rerking treden van VO nr 17 (In dit laatste geval kan de Commissie evenwel
nog een dekking van slecht verleden verlenen op grond van artikel 7, VO
nr 17 : zie hoven, nr 105 en 106).
Uit het Bosch-arrest kan men dus afleiden dat oude niet-aanmeldingsplichtige kartels zowel als oude aanmeldingsplichtige kartels die tijdig
werden aangemeld, geldig zijn zolang artikel 85, eerste lid, niet wordt
toepasselijk verklaard (en dan nog in de mate waarin door de Commissie
geen dekking van slecht verleden wordt gegeven). Daarentegen zijn
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oude aanmeldingsplichtige kartels die niet tijdig werden aangemeld, van
rechtswege nietig vanaf het in werking treden van VO nr 17 d.i. vanaf
13 maart 1962 (tenzij reeds v66r die datum door de Commissie of de nationale autoriteiten heslist werd dat zij onder het verhod van artikel 85,
eerste lid, vielen in welk geval zij vanaf de datum der heslissing nietig zijn).
119 - Door het Hof van J ustitie werd uitsluitend uitspraak gedaan inzake
oude kartels, dit zijn kartels hestaande op het tijdstip waarop VO nr 17
in werking trad, zegge op 13 maart 1962 (zie hoven, nr 104). In de rechtsleer
wordt erover getwist of de hierhoven aangegeven uit het Bosch-arrest
afgeleide regelen ook analogische toepassing vinden op nieuwe kartels (over
deze prohlematiek en de onderscheiden standpunten, zie Samkalden, I.,
Het Bosch-arrest en de nieuwe kartelafspraken, S.E. W., 1964, hlz. 257
en volg.).
Indien de regelen van het Bosch-arrest analogische aanwending vinden,
dan hetekent zulks dat nieuwe niet-aanmeldingsplichtige kartels en nieuwe
aanmeldingsplichtige kartels die tijdig, d.i. v66r hun inwerkingtreding
werden aangemeld, geldig zijn zolang artikel 85, eerste lid, niet wordt
toepasselijk verklaard. Nieuwe aanmeldingsplichtige kartels die niet v66r
hun inwerkingtreding werden aangemeld, zijn daarentegen zonder meer
vanaf hun inwerkingtreding nietig. Een geheurlijk later verleende ontheffing, na laattijdige aanmelding, zal slechts vanaf het tijdstip der aanmelding gelden (zie hoven, nr 107).
Water van deze hetwisting ook zij, het is in elk geval wenselijk, zoals
door de Duitse respectievelijk Nederlandse hoogleraren Steindorff (p.oot
onder BGH, 14 juni 1963, ].Z., 1964, hlz. 224) en Samkalden (o. c., hlz. 262)
wordt aanhevolen, ingeval de vraag omtrent het voorlopig statuut van
nieuwe kartellen rijst, een prejudiciele vraag aan het Hof van Justitie voor te
leggen. Dit zou het Hof de gelegenheid geven, gehruik makend van de
ruimere ervaring die men thans in verhand met VO nr I7 heeft, de gause
prohleemstelling opnieuw te onderzoeken.
120 - Van zuiver juridisch standpunt is het door het Hof van Justitie in
het Bosch-arrest voorgestelde stelsel van voorlopige geldigheid wellicht
aanvechthaar. Zoals door Samkalden op overtuigende wijze werd aangetoond (Het arrest van het Hof van ]ustitie der Europese Gemeenschappen van
6 april 1962 in de zaak 13-61 (Bosch), S.E. W., 1962, hlz. 216 en volg.,
nr 9) opteert VO nr J7, waarvan het Hof in genoemd arrest de interpretatie
geeft, veeleer voor een stelsel van voorlopige nietigheid dan voor een
systeem van voorlopige geldigheid. Ten voordele van de door het Hof
gegeven interpretatie pleiten evenwel stevige opportuniteitsargumenten.
Vooreerst is het stelsel der voorlopige geldigheid een sterke stimulans voor
aanmelding omdat deze de nietigheidssanctie tenminste voor geruime tijd
opschort; hovendien hiedt het minder onzekerheid (Samkalden, o. c.,
nr 10). Samkalden maakt in dit verhand de volgende gevatte opmerking
die volledig kan onderschreven worden : ,Als men vrij ware geweest zulk

een regeling te maken (bedoeld wordt de door het Hof voorgestane regeling)
dan zou ik die waarschijnlijk hoven die der verordening (bedoeld wordt
VO nr 17) hebben geprefereerd. Maar daarmee is mijn bezwaar tevens
omlijnd : ik kan de leer van het Hof met de beste wil niet in de verordening
terug vinden ... ".
121 - Verschillende nationale rechtbanken hebben reeds op het Boscharrest van het Hof van Justitie een beroep gedaan om hun eigen uitspraak te
motiveren. Meest bekend in dit verband is een arrest van het Duitse hoogste
gerechtshof, hetBundesgerichtshof, van 14juni 1963 (WuW., 1964, biz. 175
en volg.; ].Z., 1964, biz. 219 en volg. met noot E. Steindorff).
Een Duitse fabrikant van scheerapparaten had met het oog op de
distributie van zijn produkten in Duitsland een verticaal prijsbindingssysteem uitgewerkt waarbij aan groothandelaars bepaalde prijzen werden
opgelegd met de verplichting enerzijds niet rechtstreeks aan verbruikers
te verkopen en anderzijds bij de verkoop der produkten aan kleinhandelaars
deze laatsten contractueel te verplichten de door de fabrikant vastgestelde
kleinhandelsprijzen nate leven. Aan de Duitse afnemers werd verder een
uitvoerverbod opgelegd. Omgekeerd werd het aan buiten Duitsland gevestigde afnemers verboden de afgenomen produkten weer naar Duitsland
in te voeren zulks om het prijsbindingssysteem op de Duitse markt te
kunnen handhaven.
Op zeker ogenblik stelt de fabrikant vast dat een zijner afnemers
rechtstreeks aan verbruikers tegen lagere prijzen verkoopt. Voor het
Landgericht te Frankfort gedaagd, wordt deze groothandelaar tot schadeloosstelling veroordeeld en wordt hem verbod opgelegd de gewraakte
handelingen verder te verrichten. In hager beroep is de feitelijke toestand
enigszins gewijzigd en het is deze gewijzigde toestand die door het Oberlandesgericht te Frankfort in aanmerking wordt genomen. De betrokken
groothandelaar heeft immers intussen zijn overeenkomst met de fabrikant
op regelmatige wijze opgezegd. Hij gaat echter verder tegen lagere prijzen
te verkopen; de nodige produkten daartoe betrekt hij van buitenlandse
afnemers van de fabrikant die door deze produkten naar Duitsland te leveren
het door hen aanvaarde reimportverbod schenden. De rechtsvraag is thans
of een derde die produkten verkrijgt langs zich aan contractbreuk schuldig
makende leveranciers, een onrechtmatige daad begaat.
Ten aanzien van deze rechtsvraag speelt in Duitsland het begrip der
Lilckenlosigkeit van het prijsbindingssysteem een grate rol. In de gegeven
omstandigheden zal een derde kunnen aangesproken worden indien de
fabrikant kan aantonen dat het door hem uitgebouwde systeem dermate is
opgevat en functioneert dat alle verdelers van zijn produkten er in rechte
en in feite door gebonden zijn m.a.w. dat zijn systeem lilckenlos is. Is zulks
niet het geval dan kunnen mededingers van de wei gebonden verdelers,
zonder enige contractuele verplichting op zich te nemen, laatstgenoemden
concurrentie aandoen. In dergelijk geval kan men het de wel gebonden

verdelers niet ten kwade duiden wanneer zij hun contractuele verplichtingen
niet naleven en kan men het een buitenstaander evenmin euvel nemen
wanneer hij het prijsbindingssysteem miskent.
Welnu, een der argumenten die de aangesproken groothandelaar voor
het Oberlandesgericht liet gelden was de nietigheid van het door de fabrikant
aan zijn buitenlandse afnemers opgelegde reimportverbod op grond van
artikel 85, E.E.G.-Verdrag. Indien dit verbod nietig was, dan was het
systeem van de fabrikant niet !anger lilckenlos. Het hof te Frankfort aanvaardde dit verweer : het reimportverbod, temeer daar het aan een exportverbod gekoppeld is, is strijdig met artikel 85, eerste lid, E.E.G.-Verdrag
(OLG. Frankfurt, 19 januari 1962, WuW., 1963, blz. 331 en volg.; zie hoven, nr 70).
Er valt aan te stippen dat de beslissing van het hof te Frankfort dateert
van v66r het Bosch-arrest (6 april 1962). Na de uitspraak van dit arrest
door het Hof van Justitie te Luxemburg en op grond daarvan werd de
uitspraak van het Frankfurtse hof door het Duitse Bundesgerichtshof vernietigd. Het Duitse gerechtshof stelde immers vast dat de betrokken fabrikant zijn prijsbindingssysteem (dat een oud aanmeldingsplichtig kartel in
de zin van VO nr 17 uitmaakte) tijdig bij de Commissie had betekend en
dat het derhalve in overeenstemming met de regelen neergelegd in het
Bosch-arrest en in afwachting van een beslissing van de Commissie als
voorlopig geldig moest worden beschouwd. Vooralsnog kan het gebrek aan
Lilckenlosigkeit van het systeem van de fabrikant bijgevolg niet uit de nietigheid van de aan buitenlandse afnemers opgelegde reimportverbodsclausule
worden afgeleid (over dit arrest, zie ook verder, nr 145).
122 - In eigen land was het de voorzitter van de handelsrechtbank te
Antwerpen die in een uitspraak van 25 oktober 1962 voor het eerst op de
in het Bosch-arrest vervatte principes beroep deed, al was het dan ook ter
motivering van uitvoerige obiter dicta (Hrb. Antwerpen, 25 oktober 1962,
R. W., 1962-63, 1959 en volg. met noot L. P. Suetens, l. c., 2201 en volg.;]. T., 1963, 733 en volg. met noot L. van Bunnen).
Op 26 maart 1956 had de Belgische firma Blume-De Doncker het
alleenverkooprecht voor Belgie bekomen van de Duitse firma Anker
Phoenix voor de verkoop van door de Duitse firma vervaardigde naaimachines. Deze overeenkomst, evenmin als de door de Duitse firma voor
andere landen gesloten exclusiviteitsovereenkomsten, bevatte geen exportverbod. De Belgische handelaar van Praag, een vroegere afnemer van
Blume-Doncker, die op de hoogte was van het bestaan der exclusiviteitsovereenkomst voor Belgie, slaagde erin de betrokken naaimachines langs
een Nederlandse onderverdeler naar Belgie in te voeren en daar tegen lagere
prijzen te verkopen. Noch de alleenverkoper voor Nederland- het weze
herhaald - noch de Nederlandse onderverdeler van wie van Praag de
door hem verkochte produkten verwierf, hadden enige verplichting tot
niet-uitvoer naar Belgie ondertekend.

Deze feitelijke omstandigheden in aanmerking nemende wees de voorzitter van de handelsrechtbank de door Blume-De Doncker op grand van
het K.B. van 23 december 1934 betreffende de onrechtmatige mededinging
aanhangig gemaakte vordering tegen van Praag af : van Praag die, alhoewel
op de hoogte van het recht van alleenverkoop, gelijke via een niet-gebonden
verdeler regelmatig bekomen produkten in Belgie verkoopt, verricht geen
daad van onrechtmatige mededinging.
Daarmee was het geding beslecht. Niettemin vond de voorzitter het
nodig het door van Praag ingeroepen verweermiddel houdende de nietigheid
van de alleenverkoopvereenkomst tussen Anker Phoenix en Blume-De
Doncker ingevolge strijdigheid met artikel 85 E.E.G.-Verdrag, te onderzoeken. Alhoewel de rechtbank meent dat genoemde overeenkomst inderdaad tegen het kartelverbod van artikel 85 indruist doordat zij de vrije
mededinging beperkt ,gezien zij de Belgische verbruiker wil beletten
voordeliger de machines uit Nederland te betrekken", client de overeenkomst nochtans op grand van het Bosch-arrest als voorlopig geldig te
worden beschouwd. Inderdaad op het ogenblik van de uitspraak (25 oktober
1962) was de termijn voor aanmelding der overeenkomst nog niet verstreken (zie boven, nr 105).
(Andere nationale uitspraken waarin op het Bosch-arrest beroep wordt
gedaan, zijn : Hof Amsterdam, 28 juni 1962, N.]., 1962, nr 218; - Oberlandesgericht Miinchen, 30 mei 1963, Wu W., 1963, blz. 626 en volg.; Cour d'appel d'Amiens, 9 mei 1963, D., 1963, ]., 556 en volg. met noot
J. Bernard ;-Hrb. Doornik, ro januari 1964, ]. T., 1964, 447 en volg. met
noot F. Rigaux (r). Al deze uitspraken kwamen vroeger reeds ter sprake
of zullen hierna nog besproken worden. Zie ook Hof s' -Gravenhage, 20
februari 1963, Bijblad bij De Industrie-le Eigendom, 1964, blz. 66 en volg.).
123 - ExcLUSIVITEITSOVEREENKOMSTEN. Ongeveer 8o % van de op
31 maart 1964 aan de Commissie betekende afspraken betreffen exclusiviteitsovereenkomsten (zie boven, nr r 14). Vele van de door de Commissie
uitgevaardigde verordeningen of bekendmakingen houden met deze soort
van overeenkomsten verband. Het is dan ook nuttig het statuut dezer
overeenkomsten naar E.E.G.-recht even nader te omlijnen (Verdere
bijzonderheden vindt men bij Baardman, B., Exclusiviteitsovereenkomsten
en art. 85 E.E.G.- Verdrag, S.E. W., 1963, blz. 481 en volg.; - Suetens,
L. P., Exclusiviteitsovereenkomsten, Exportverboden en het E.E.G.-kartelrecht, R. W., 1962-63, 2201 en volg., evenals Braun, A. en Oostvogels, }.,
zelfde titel, R. W., 1963-64, 489 en volg.).
Er zijn drie types van exclusiviteitsovereenkomsten (Suetens, L. P.,
De exclusiviteitsovereenkomsten naar Belgisch Recht, ~.E. W., 1963, blz. 61
en volg.). Vooreerst is er de alleenverkoopovereenkomst : zij behelst de
verbintenis van een leverancier tegenover een verdeler bepaalde produkten

(1) Hervormd door Brussel, 25 juni 1964, J.T., 1964, 576 (zie verder nr 156 bis).
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met het oog op wederverkoop binnen een bepaald gebied slechts aan laatstgenoemde te leveren. Daarnaast is er de alleenkoopovereenkomst : zij
houdt de verplichting in vanwege een verdeler bepaalde produkten met
het oog op wederverkoop slechts bij een bepaald leverancier aan te schaffen.
Tenslotte is er de exclusiviteitsovereenkomst die een combinatie is van
beide voorgaande types. Dit laatste type is het meest gebruikelijke.
Doorgaans vindt men in een exclusiviteitsovereenkomst nog andere
verplichtingen die men bijkomende bedingen kan noemen. De belangrijkste
dezer bedingen zijn : territoriale beperkingen : aan de verdeler wordt verboden buiten de hem toegewezen verkoopzone te verkopen (directe beperking) ofwel wordt hem de verplichting opgelegd, indien hij buiten zijn
verkoopzone overeenkomsten sluit, een deel van zijn winst aan de officiele
verdeler voor die zone af te staan (indirecte beperking) ; beperkingen ten
aanzien van de clientele : de verdeler neemt de verplichting op zich alleen
aan bepaalde categorieen van clienten te leveren of aan bepaalde categorieen
van clienten juist niet te leveren; prijshandhavingsbedingen : door de
leverancier worden aan de verdeler bepaalde prijzen opgelegd die door
laatstgenoemde bij wederverkoop moeten geeerbiedigd worden (Suetens,
L. P., ibid.).
Exclusiviteitsovereenkomsten zonder dergelijke bijkomende bedingen
worden wei eens zuivere exclusiviteitsovereenkomsten terwijl exclusiviteitsovereenkomsten die een of meer bijkomende clausules (hierboven al dan
niet opgesomd) bevatten onzuiver zouden zijn (Suetens, R. W., 1962-63,
2201 en volg. ;-Baardman, o. c., blz. 402). Er moet onmiddellijk worden aangestipt dat volkomen zuivere exclusiviteitsovereenkomsten in de praktijk
eerder zeldzaam zijn. lngevolge de E.E.G.-kartelbepalingen zal hierin
misschien verandering komen.
Terminologisch moeten alleenverkoop- en/of alleenkoopovereenkomsten (in een woord : exclusiviteitsovereenkomsten) onderscheiden
worden van alleenvertegenwoordigingsovereenkomsten. De eerste zijn
overeenkomsten gesloten tussen twee zelfstandige, voor eigen rekening
werkende handelaars met name de leverancier en de verdeler ; de tweede
zijn overeenkomsten aangegaan tussen een zelfstandig handelaar
een
voor diens rekening optredend agent. In het eerste geval js er geen sprake van
vertegenwoordiging, in het tweede gevalligt tenminste indirecte vertegenwoordiging voor (over het begrip vertegenwoordiging, zie van Gerven, W.,

en

Bewindsbevoegdheid, Rechtsvergelijkende bijdrage tot een algemene theorie van
bewind over andermans vermogen, Brussel, 1962, blz. 185 en volg., nr 133

en volg.).
124 - Ten aanzien van de toepasselijkheid van artikel 85, eerste lid,
E.E.G.-Verdrag alsmede van het derde lid van datzelfde artikel op exclusiviteitsovereenkomsten rijzen uiteraard dezelfde moeilijkheden en werden
even talrijke en uiteenlopende zienswijzen verdedigd als op het stuk van
de toepasselijkheid van genoemde bepalingen op kartelafspraken in het
algemeen (zie hoven nr 68 en volg., 76 en volg. en 83 en volg.). Op deze
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problematiek wordt hier niet meer teruggekomen (een bespreking van deze
zienswijzen in verband met exclusiviteitsovereenkomsten vindt men bij de
in de eerste paragraaf van vorig nummer geciteerde auteurs). Waar het hier
om gaat is de weergave van het statuut van genoemde overeenkomsten zoals
dit in VO nr 17 en de overige uitvoeringsvoorschriften van artikel 85 tot
uiting komt.
Nopens de uitwerking van dit statuut hebben er in de schoot van de
E.E.G. autoriteiten evenals tussen de nationale regeringen talrijke meningsverschillen bestaan. In het voorstel van verordening dat oorspronkelijk
door de Commissie aan de Raad einde oktober 1960 werd overgelegd (zie
hoven, nr 102), werden bestaande exclusiviteitsovereenkomsten op algemene
wijze vrijgesteld van elke aanmeldingsplicht. Tegen deze vrijstelling rees
nochtans verzet van Franse zijde (over de redenen van dit verzet, lees o.m.
het verslag van Raadsheer Costa voor Cass. fr., I I juli 1962, D., 1962, ].,
497 en volg.). In de definitieve tekst van VO nr 17 komen exclusiviteitsovereenkomsten dan oak niet meer voor onder de niet-aanmeldingsplichtige afspraken (zie hoven, nr 104). Gevolg was de massale aanmelding
bij de Commissie van exclusiviteitsovereenkomsten. Teneinde het werk van
de Commissie daardoor niet teveel te belemmeren liet dit organisme in
het Publikatieblad van 9 november 1962 twee bekendmakingen verschijnen
waarvan de ene op alleenverkoop- en koopovereenkomsten en de andere
op alleenvertegenwoordigingsovereenkomsten betrekking had (Publ. Eur.
Gem., van 9 november 1962, nr 113 met verbeteringen in dit van 13 november 1962, nr I 17). In deze bekendmakingen deelde de Commissie enerzijds mede dat zij alleenvertegenwoordigingsovereenkomsten gesloten met
handelsagenten en commissionnairs, behoudens bijzondere omstandigheden, niet strijdig achtte met artikel 85, eerste lid en derhalve met betrekking tot deze soort van overeenkomsten gevolg zou geven aan verzoeken
tot afgifte van negatieve verklaring en anderzijds dat zij voornemens was
een algemene vrijstelling op grand van artikel 85, derde lid, uit te vaardigen
voor een periode van drie jaar ten aanzien van alleenverkoop- en/of koopovereenkomsten die aan bepaalde in de bekendmaking opgesomde voorwaarden voldoen. De Commissie verzocht alle belanghebbenden haar
binnen een maand hun opmerkingen over deze bekendmakingen te laten
geworden. Mede op grand van de aldus overgemaakte opmerkingen moest
de Commissie evenwel vaststellen dat zij niet de bevoegdheid bezat collectieve vrijstellingen op grand van artikel 85, derde lid, te verlenen en dat
hiertoe een Raadsverordening noodzakelijk was. Zij moest dus haar voornemen een collectieve vrijstelling voor bepaalde exclusiviteitsovereenkomsten uit te vaardigen, voorlopig laten varen (1). In plaats daarvan
kondigde zij VO nr 153 van 21 december 1962 af (Publ. Eur. Gem., 1962,
blz. 2918) waarbij zij ten aanzien van de categorieen van exclusiviteits(1) Zoals vroeger opgemerkt is thans een antwerp van verordening bij de Raad
ingediend waarin aan de Commissie de bevoegdheid tot collectieve vrijstelling uitdrukkelijk
wordt verleend : zie hoven, nr us.
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overeenkomsten, waarvan zij de collectieve vrijstelling had overwogen, een
vorm van vereenvoudigde aanmelding instelde (zie hoven, nr I ro). Anderzijds goot zij de bekendmaking van 9 november 1962 betreffende alleenvertegenwoordigingsovereenkomsten gesloten met handelsagenten en
commissionnairs (de Commissie noemt deze overeenkomsten ten onrechte
alleenverkoopovereenkomsten : zie vorig nummer, in fine) in een definitieve
vorm waarvan de tekst in het Publikatieblad van 24 december 1962 werd
gepubliceerd.
125 - Uit de thans van kracht zijnde verordeningen en bekendmakingen
kunnen de volgende vaststaande regelen met betrekking tot exclusiviteitsen alleenvertegenwoordigingsovereenkomsten worden afgeleid.
Bepaalde overeenkomsten met name de met handelsagenten en commissionnairs gesloten alleenvertegenwoordigingsovereenkomsten vallen, naar
het oordeel van de Commissie, niet onder het verbod van artikel 85,
eerste lid (Bekendmaking van de Commissie, gepubliceerd in het Publ.
Eur. Gem., van 24 december 1962, blz. 2921). Aanmelding, die immers
gebeurt ten einde vrijstelling van dit verbod te bekomen ,is voor deze overeenkomsten derhalve overbodig. Evenmin zijn individuele verzoeken tot
negatieve verklaring nodig : de algemene bekendmaking van de Commissie
heeft dezelfde waarde.
Het komt er natuurlijk op aan uit te maken welke overeenkomsten door
-de bel(enamaking juist worden bE:doeld.- Het- zijn-overeen.Komsten
waarin een persoon (in de bekendmaking agerrt'of commissionnair genoemd)
zich ve-;:.plicht op een aangewezen deel van de gemeenschappelijke markt en
vooreenb~-aalde tijd uitsluitend voor rekening vaneen bepaald opdrachtgever als tussenper~~J?iL.9."?..~e..rJ<oop_ van produkten op te treden. De
opdrachtgever van zijn kant verbindt er zich toe voor de overeengekomen
verkoopzone uitsluitend opdrachten aan de aangewezen tussenpersoon
te geven. De opdracht van de tussenpersoon kan bestaan in het verlenen
van bemiddeling bij het sluiten van transacties (men denke aan een makelaar) of in het sluiten van transacties voor rekening van de opdrachtgever
hetzij in diens naam hetzij in eigen naam.
Als beslissend criterium voor het onderscheid tussen agenten en commisionnairs enerzijds en zelfstandige alleenverkopers anderzijds beschouwt
de Commissie de wijze waarop het aan de aangegane transacties verbonden
.financieel risico wordt geregeld. Normaal draagt een agent geen risico voor
de gesloten transactie. De Commissie somt dan enkele omstandigheden
op die erop wijzen dat de zogenaamde agent wel financiele risico' s draagt
zodat hij ongeacht zijn titel niet als agent in de zin van de bekendmaking
maar als zelfstandig alleenverkoper moet worden bestempeld. Deze omstandigheden zijn : het feit dat de zogenaamde agent een aanzienlijke
voorraad der contractartikelen in eigendom moet houden of feitelijk houdt;
het feit dat hij zonder daarvoor een vergoeding van zijn leverancier te
ontvangen, op aanzienlijke schaal gratis service verleent of moet verlenen;

de
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het feit dat hij zelf de verkoopprijzen of andere verkoopvoorwaarden vast·-·-·······-........._··--·stelt of kan vaststellen.
De reden waarom de Commissie genoemde overeenkomsten niet
strijdig acht met het verbod van artikel 85 ligt in de aard van de functie
van de agent of de commissionnair. Deze functie is een zuivere hulpfunctie.
Een agent of commissionnair handelt op de betrokken goederenmarkt in
opdracht en voor rekening van de onderneming voor wie hij werkzaam is.
In tegenstelling tot een zelfstandig alleenverkoper oefent hij niet zelf een
vraag- of aanbodsfunctie uit. Alleenvertegenwoordigingsovereenkomsten
kunnen dus, volgens de Commissie, geen uitschakeling van de mededinging aan vraag- of aanbodzijde tot gevolg hebben.
126 - Ten aanzien van alle andere exclusiefregelingen m.a.w. ten aanzien
van met zelfstandige voor eigen rekening optredende handelaars gesloten
alleenverkoop en/of koopovereenkomsten, moet men, aldus de Commissie,
met de mogelijke toepasselijkheid van artikel8 5, eerste lid, rekening houden.
Men zal telkens de concrete omstandigheden van het geval moeten nagaan.
Nopens de vraag of dergelijke overeenkomsten, willen zij voor vrijstelling op grand van artikel85, derde lid, in aanmerking komen, aldan niet
aanmeldingsplichtig zijn, client men artikel 4, tweede lid, VO nr I7 te
raadplegen (zie boven, nr I04). Niet-aanmeldingsplichtig zijn aile afspraken,
en dus oak exclusiviteitsovereenkomsten, waaraan slechts ondernemingen
uit een lid-Staat deelnemen voor zover zij geen betrekking hebben op de
invoer of de uitvoer tussen lid-Staten. In dit verband vermeldt de door de
Commissie bij VO nr I7 uitgegeven handleiding dat zuiver regionale,
binnen een land toepasselijke exclusiviteitscontracten, ,die slechts indirect
op de invoer of de uitvoer betrekking hebben" (I) niet moeten worden
aangemeld (Handleiding, tweede deel, sub III, 3).
De overige exclusiviteitscontracten, waarvoor men vrijstelling op
grand van artikel 85, derde lid, wil bekomen, zijn aanmeldingsplichtig.
Voor sommige geldt nochtans een vereenvoudigde aanmelding. Zij werden
boven (nr I IO, in fine) aangegeven. Het zijn de tussen twee ondernemingen
gesloten exclusiviteitsovereenkomsten die niet bepaalde door de Commissie
aangegeven beperkingen bevatten. Uit deze negatieve opsomming blijkt
a.m. dat exclusiviteitsovereenkomsten die een territoriale beperking
(bv. een exportverbod) bevatten (zie boven, nr I23) of die een verticale
prijsbinding van de alleenverkoper inhouden of die een wederzijds alleenverkooprecht verlenen (hetgeen met een horizontale marktverdelingsafspraak gelijkstaat: zie Baardman, B., o. c., blz. 499), in elk geval van deze
vereenvoudigde aanmelding zijn uitgesloten.

(1) Ook een zuiver regionale exclusiviteitsovereenkomst kan een indirecte weerslag
hebben op de invoer of de uitvoer : een door een regionaal exclusiefverkoper opgenomen
verplichting om alleen in Brabant te verkopen betekent dat hij evenmin in Frankrijk mag
verkopen : zie BAARDMAN, o. c., blz. 498-499.

127 - Vrij algemeen wordt door de rechtsleer aanvaard dat exclusiviteitsovereenkomsten die een exportverbod bevatten (d.i. een aan de alleenverkoper opgelegde en door hem aanvaarde contractuele verplichting de
contractsartikelen niet buiten de toegewezen verkoopzone uit te voeren),
bijna steeds zoniet altijd strijdig zijn met artikel 85, eerste lid. Een exportverbod is immers van die aard dat het de tussenstaatse handel ongunstig
kan beinvloeden en vormt bovendien steeds een concurrentiebeperking
(Suetens, L. P., Exclusiviteitsovereenkomsten ... , R. W., 1962-63, 2201
en volg., nr 28 ;-Baardman B., o. c., blz. 499; - Hrb. Brussel, 2 december
1963, ]. T., 1964, 229, met noot G. Bricmont ;-meer genuanceerd : Braun,
A. en Oostvogels, J., R. W., 1963-64, 489 en volg., nr 2-7) (1).
Deze zienswijze geeft aanleiding tot een meningsverschil nopens het
aldan niet onverenigbaar karakter van de Belgische wet van 27 juli 1961 met
het E.E.G.-recht. Zoals men weet betreft deze wet de eenzijdige beeindiging van voor onbepaalde duur verleende concessies van alleenverkoop.
Zij beoogt de bescherming van alleenverkopers door de toekenning van een
opzegtermijn of -vergoeding en gebeurlijk van een bijkomende uitwinningsvergoeding aan de alleenverkoper ingeval van eenzijdige beeindiging der
overeenkomst door de concessiegever (over deze wet, zie Bricmont, G., et
Gysels, R., Le contrat de concession de vente exclusive, Brussel, 1962).
Welnu, volgens bepaalde auteurs is de wet van 27 juli 1961 uitsluitend van
toepassing op zogenaamde besloten exclusiviteitsovereenkomsten, dit zijn
exclusiviteitsovereenkomsten waarin het aan de alleenverkoper toegewezen
gebied volledig is afgegrendeld door middel van aan al de exclusiefverkopers
van de concessiegever en hun afnemers opgelegde export- en reimportverboden. Vermits dergelijke met export- en reimportverboden uitgeruste
exclusiviteitsovereenkomsten principieel strijdig zijn met artikel 85, eerste
lid, zou de wet van 27 juli 1961 die de geldigheid van dergelijke overeenkomsten als uitgangspunt neemt, bijgevolg zonder voorwerp zijn. De door
haar beoogde bescherming van alleenverkopers mist dus elke uitwerking
(Baetens, A., Le statut du concessionnaire exclusif de vente et la legislation
de la C.E.E., Brussel, z.d., blz. 107 en volg. ;-Braun, A., noot onder Paris
26 januari 1963, ]. T., 1963, 169 en volg., nr 6).
Andere auteurs, gevolgd door de rechtspraak, wijzen echter op het
verkeerde van de hierboven geschetste opvatting. De wet van 27 juli 1961 is,
zoals blijkt uit de voorbereidende werken, ook toepasselijk op niet-besloten
exclusiviteitsovereenkomsten. Bovendien brengt de toepasselijkheid van
artikel 85, eerste lid, in de regel niet de nietigheid mee van de gehele
overeenkomst maar aileen van bepaalde bedingen ervan, in casu de export~
en rei:mportverbodsclausules (zie hoven, nr 91), zodat de wet van 27 juli
(I) Volgens Suetens zou een dergelijke overeenkomst zelfs nooit in aanmerking
kunnen komen voor vrijstelling op grand van artikel 85 ,derde lid (SuETENS, o. c., nr 29).
Om tot deze conclusie te komen baseert genoemde auteur zich op een theoretisch voorbeeld
dat ingevolge zijn theoretisch karakter weinig overtuigend is. Deze conclusie wordt dan
ook door Braun en Oostvogels (o. c., nr 8 en volg.) in twijfel getrokken. Zie ook III, s.
van de sub nr I 56 bis, I, aangehaalde beschikking.

1961 ook uitwerking heeft ten aanzien van de besloten (maar uitgezuiverde)
exclusiviteitsovereenkomsten (Suetens, L. P., Une question controversee :
!'influence de la reglementation de la C.E.E sur la loi belge du 27 juillet rg6r,
]. T., 1963, 585 en volg.; - Bricmont, G., Des rapports entre la loi belge
du 27 juillet 1961 et les dispositions communautaires sur les concessions exclusives de vente, fur. comm. Brux., 1963, 331 en volg.; - zie ook Hrb.
Antwerpen, 25 oktober 1962, R. W., 1962-63, 1959 en volg. met noot
Suetens, L. P., 2201 en volg.; - Hrb. Brussel, 2 december 1963, ]. T.,
1964, 229 met noot G. Bricmont).
128 - LICENTIEOVEREENKOMSTEN. Ongeveer 16 % van de bij de
Commissie op 31 maart 1964 binnengekomen bilaterale afspraken waren
licentieovereenkomsten (zie hoven, nr 114). Ook deze groep van afspraken
verdient dus nadere uitleg.
Opzet van de hierna volgende beschouwingen is weer het statuut van
deze soort van overeenkomsten in het kort te schetsen in het licht van de
door de Raad en de Commissie uitgevaardigde uitvoeringsvoorschriften
betreffende artikelen 85 en 86. Over de verhouding tussen industriele
eigendomsrechten en artikelen 85 en 86 in het algemeen, werd reeds vroeger
gesproken (zie hoven, nr 8I en volg. en nr 89).
Licentieovereenkomsten zijn overeenkomsten waardoor een titularis
van een industrieel eigendomsrecht(uitvindingsoctrooi, fabrieks- ofhandelsmerk, nijverheidstekening, technische know-how, ... ) aan een derde die
licentiehouder of licentienemer wordt genoemd, de bevoegdheid geeft zijn
industrieel eigendomsrecht voor een bepaalde duur, een bepaalde streek
en ten aanzien van bepaalde produkten uit te baten (meer speciaal over
octrooilicentieovereenkomsten, zie Schrans, G., Octrooilicentieovereenkomsten naar Belgisch recht, S.E. W., 1963, blz. 305 en volg.).
Door de Raad en de Commissie werd aan deze soort van overeenkomsten bijzondere aandacht besteed. Zo worden in VO nr I7 bepaalde
groepen van licentieovereenkomsten van de aanmeldingsplicht ontslagen.
Op 9 november 1962 gaf de Commissie zelfs haar inzicht te kennen een
collectieve vrijstelling van het kartelverbod te verlenen op grond van
artikel 85, derde lid, voor zekere nader aangegeven octrooilicentieovereenkomsten. Ten aanzien van nog andere groepen van dergelijke overeenkomsten maakte zij haar voornemen bekend artikel 85, eerste lid, niet eens
toepasselijk te achten (Pub!. Eur. Gem., nr I I3 van 9 november I962 met
verbeteringen in nr I I7 van 13 november I962). Nochtans, zoals dit het
geval was voor exclusiviteitsovereenkomsten (zie hoven, nr 124), moest de
Commissie haar plan collectieve vrijstelling voor bepaalde groepen van
octrooilicentieovereenkomsten te verlenen, voorlopig opgeven. Haar voornemen zekere octrooilicentieovereenkomsten buiten het toepassingsgebied
van het kartelverbod van artikel85, eerste lid, te verklaren, legde zij daarentegen wel ten uitvoer (zie de Bekendmaking van de Commissie betreffende
octrooilicentieovereenkomsten in het Publ. Eur. Gem., van 24 december
1962, blz. 2922).

De aldus uitgevaardigde regeis betreffende Iicentieovereenkomsten in
het aigemeen en octrooilicentieovereenkomsten in het bijzonder worden
hierna samengevat (zie ook Schrans, G., Mededingingsbepalingen van de
E.E.G.-Aanmelding van licentieovereenkomsten, R. W., 1962-63, 1671 en
voig.; - Oppenhoff, W., Patents, Trademarks and Know-how, Proceedings,
Conference on Antitrust and the European Communities, 1963, biz. 132
en voig.).

~ o~ SS·
129

V ooreerst ZlJn
.. er b epaaIde cIausu Ies m
. I'1centleovereen
.
k omsten waarvan de Commissie meent, op grond van de haar op 24 december 1962
bekende feiten, dat zij niet vallen onder het verbod van artikel 85, eerste lid.
Dergelijke clausuies moeten derhaive niet worden aangemeld. Evenmin is
het nodig voor deze bedingen een individueel verzoek om negatieve verklaring in te dienen.
De aidus door de Commissie onschadeiijk geachte clausuies betreffen
nochtans aileen octrooiiicentieovereenkomsten. Het zijn
A) Door de Iicentienemer op zich genomen verpiichtingen betreffende
(1) de beperking van zijn uitbatingsrecht tot afzonderiijke in het octrooirecht vervatte toepassingswijzen van de uitvinding inzake fabricage, gebruik, distributie; (2) de beperking tot bepaaide technische toepassingsgebieden van de fabricage van het geoctrooieerde produkt of van het gebruik
van hetgeoctrooieerde procede_; (3) de beperking van de hoeveeiheid te
fabriceren produkten of van het aantal gebruikshandeiingen; (4) de beperking van het gebruik naar de tijd (de Iicentie heeft een kortere Iooptijd
dan het octrooi), in de ruimte (de Iicentie is beperkt tot een bepaaide piaats
of een bepaaid bedrijf terwiji het gebied van het octrooi ruimer is), ten
aanzien van de persoon (zoals het verbod de Iicentie over te dragen of
subiicenties te verlenen).
B) De door de licentienemer op zich genomen verplichting het
octrooinummer op het produkt aan te brengen.
C) Aan de Iicentienemer opgeiegde verpiichtingen op het gebied van
kwaiiteit of afname in de mate waarin zij onmisbaar zijn voor een technisch
onberispeiijke toepassing van het octrooi.
-

D) Verplichtingen tot mededeling van ervaringen betreffende de
toepassing van de uitvinding of tot het geven van licenties op uitvindingen
inzake perfectionering of .toepassing van de geoctrooieerde uitvinding.
Wanneer dit door de licentienemer op zich genomen verpiichtingen zijn,
dan mogen zij evenwel niet-exclusief zijn en moeten zij tegenover soortgeiijke verplichtingen van de licentiegever staan.
E) Verpiichtingen van de licentiegever het gebruik der uitvinding niet
aan een derde toe te staan of de uitvinding niet zeif te gebruiken.
In verband met de onder A genoemde beperkingen laat de Commissie
opmerken dat zij in feite neerkomen op de gedeelteiijke instandhouding
door de licentiegever van het exclusief recht waarvan hij krachtens het

octrooi de onbetwistbare titularis is. Vandaar ook is de cinder A gegeven
opsomming niet limitatief. De inhoud van het octrooirecht - en dit hangt
van de onderscheiden nationale wetgevingen af - kan immers andere
beperkingen verantwoorden (Bekendmaking, Pub!. Eur. Gem., 1962,
blz. 2922, sub. IV). De overige, onder B tot en met E opgesomde beperkingen lijken, voor zover de Commissie daarover kan oordelen op het
tijdstip van het uitvaardigen der Bekendmaking, geen beperkingen van de
mededinging uit te maken.
Aan te stippen valt dat de besproken bekendmaking niet toepasselijk
is op octrooigemeenschappen, wederkeri e octrooilicentil:!s en meervoudi e
paral ellopende octrooilicenties evenmin als op_ licentieovereenkomsten
betreffende andere industriele eigendomsrechten dan octrooiel}.
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Naast de hierboven in octrooilicentieovereenkomsten vaak voorkomende clausules, die volgens de Commissie niet onder het ka.rtelverbod
van artikel 85, eerste lid, vallen, zijn er andere licentieovereenkomsten die
ingevolge artikelen 4, tweede lid, en 5, tweede lid, VO nr 17 van verplichte
aanmelding zijn vrijgesteld. Deze overeenkomsten kunnen dus onder het
verbod van artikel 8 5, eerste lid vallen. Het is evenwel niet nodig om ze,
met het oog op buitentoepassingverklaring van genoemd verbod, bij de
Commissie aan te melden (zie boven, nr 106 en 108).
De aldus van verplichte aanmelding ontslagen licentieovereenkomsten
zijn diegene waaraan slechts twee ondernemingen deelnemen en die uitsluitend ten gevolge hebben dat aan de verkrijger of de gebruiker van een
industrieel eigendomsrecht (met name van een octrooi, een gebruiksmodel,
een siertekening of -model of een merk) of van een produktiemethode of van
technische know-how, beperkingen worden opgelegd in de uitoefening van
deze rechten (zie artikel 4, tweede lid, 2, b van VO nr 17; - zie boven,
nr 104).
Het is niet gemakkelijk de juiste inhoud te bepalen van de in voorgaande alinea aangegeven categorie van overeenkomsten. In geen geval bevat
zij de in het voorgaande nummer genoemde octrooilicentieovereenkomsten
(die niet eens onder het verbod van artikel 85, eerste lid, vallen). Volgens
de door de Commissie uitgegeven Handleiding bevat zij de licentieovereenkomsten houdende beperkingen die werkelijk verband houden met de
uitoefening van het industrieel eigendomsrecht (Handleiding, tweede deel,
III, 3, b), maar oak dit is een geheimzinnige uitlating.
131 - Tenslotte zijn er dan de licentieovereenkomsten die, willen zij vrijstelling van het kartelverbod bekomen, bij de Commissie moeten worden
aangemeld (zie boven, nr 105 en 107).
Tot deze categorie behoren de licentieovereenkomsten die niet in de
twee vorige categorieen thuis horen. Dit zijn a.m. de octrooigemeenschappen evenals de volgende door de licentienemer aangegane verplichtingen: verplichtingen aangegaan voor langere tijd dan de geldigheidsduur
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van het hetrokken industrieel eigendomsrecht; de verplichting geen enkel
concurrerend produkt te verwerven, te vervaardigen of te verkopen; de
verhintenis niet naar een andere lid-Staat te exporteren; de verhintenis aan
zijn kopers concurrentieheperkende voorwaarden op te leggen (Handleiding,
tweede deel, III, 3, h, in fine).
Er weze aan herinnerd dat het feit dat een overeenkomst aanmeldingsplichtig is, niet betekent dat zij noodzakelijk onder het verhod van artikel8s,
eerste lid valt.
132 - DE BEVOEGDHEIDSVERDELING IN VQ NR I7.- Een der hoeiendste
maar ook moeilijkste prohlemen met hetrekking tot VO nr I7 vindt zijn
oorsprong in artikel 9 dezer verordening. Het eerste lid van dit artikel
hepaalt : ,Onverminderd het toezicht van het Hof van Justitie op de
hetreffende heschikking, is uitsluitend de Commissie hevoegd om de hepalingen van artikel 85, lid I, van het Verdrag overeenkomstig artikel 85,
lid 3, huiten toepassing te verklaren". Dit gedeelte van artikel 9 VO nr I7
kent aan de Commissie, onder toezicht van het Hof van Justitie, de exclusieve
hevoegdheid toe tot huitentoepassingverklaring van het kartelverhod van
artikel 85 op grand van artikel 85, derde lid (zie boven, nr 83 en volg.).
Anders is het gesteld met de toepassing van het kartelverhod zelf van
artikel 85, eerste lid, alsmede van het verhod van mishruik van machtspositie vervat in artikel 86. Voor de toepassing van die verhoden voorzien
het tweede en het derde lid van artikel 9 VO nr I7 een samenloop van
hevoegdheden in hoofde van de Commissie en van de autoriteiten van de
lid-Staten. Deze, ditmaal niet-exclusieve, hevoegdheid van de Commissie
hestaat ook, aldus het tweede lid van artikel9, tijdens de periodes gedurende
dewelke de aanmelding van afspraken nog kan geheuren overeenkomstig
artikel 5, eerste lid, en artikel 7, tweede lid, VO nr I7 (zie hoven, nr I05
en Io6). Anderzijds hepaalt het derde lid van artikel 9 ten aanzien van de
evenmin exclusieve hevoegdheid van de autoriteiten der lid-Staten :
,zolang de Commissie geen procedure heeft ingeleid krachtens de artikelen 2, 3 of 6 hlijven de autoriteiten van de lid-Staten overeenkomstig
artikel 88 van het Verdrag hevoegd artikel 85, lid I, en artikel 86 toe te
passen, oak indien de termijnen welke in artikel 5, lid I, en in artikel 7,
lid 2, voor de aanmelding zijn vastgesteld, nog niet zijn verstreken".
De hevoegdheid van de nationale autoriteiten die na zoals v66r de ·
inwerkingtreding van VO nr I7 steunt op artikel 88, E.E.G.-Verdrag
(zie hoven, nr 57), houdt dus op te hestaan zodra de Commissie een procedure heeft ingeleid tot afgifte van een negatieve verklaring (art. 2 VO nr I7;
- zie hoven, nr I I2) of tot vaststelling, op verzoek of amhtshalve, van een
inhreuk op artikelen 85 en 86 van het Verdrag (art. 3 VO nr I7; - zie
hoven, nr I I3) of nog tot afgifte van een heschikking van huitentoepassingverklaring van het kartelverhod op grand van artikel 85, derde lid (art. 6
VO nr I7;- zie hoven, nr I04 en volg.). Uit dit ophouden van de hevoegdheid van de nationale autoriteiten tot toepassing van de verhoden vervat in
artikel 85, eerste lid, en 86, zodra de Commissie een van genoemde proce-

dures heeft afgeleid, mag men evenwel niet de voorbarige conclusie trekken
dat vanaf dat ogenblik de bevoegdheid van de Commissie tot toepassing
van genoemde verboden even exclusief is als de bevoegdheid van de Commissie tot buitentoepassingverklaring van het kartelverbod van artikel 85,
eerste lid, op grand van het derde lid van dat artikel (zie verder, nr 136).
133 - Over de juiste betekenis van artikel 9 VO nr 17 werd reeds veel
geredetwist. Het mage volstaan hier naar enkele bijdragen te verwijzen :
Alexander, W., The domestic courts and article 85 of the Rome Treaty,
Common Market Law Review, Vol. I, blz. 431 en volg. (in nr 4 van maart
1964); - Materne, J., Le Probleme des Competences respectives des tribunaux
nationaux et de la Commission de la C.E.E., en matiere d' ententes, Revue du
Marche Commun, 1964, blz. 37 en volg.;- Samkalden, I., De bevoegdheidsverdeling in de eerste kartelverordening van de E.E.G., S.E. W., 1962,
blz. 205 en volg.;- van Gerven, W., Over de schorsing van procedures inzake
miskenning van exclusiviteitscontracten op grand van Europeesrechtelijke
bepalingen, R. W., 1962-63, 2225 en volg.
Oak in de rechtspraak der onderscheiden landen kwamen verschillende
strekkingen nopens de draagwijdte en de uitwerking van genoemd artikel tot
uiting. Aan de hand van de reeds beslechte geschillen zal getracht worden
een voor de toekomst te volgen gedragslijn uit te stippelen.
134 - Over de draagwijdte van het eerste lid van artikel 9 VO nr 17 is
eenieder het eens. Vanaf de inwerkingtreding van VO nr 17, zegge vanaf
13 maart 1962, is aileen de Commissie bevoegd om artikel 85, eerste lid
buiten toepassing te verklaren. Aan de tot op dat ogenblik bestaande bevoegdheid van de nationale autoriteiten (zie hoven, nr 57 evenals nr 85)
tot buitentoepassingverklaring van artikel 85, eerste lid, werd daardoor
onherroepelijk een eind gesteld. Dit geldt zowel voor de nationale kartelautoriteiten (dit zijn voor Belgie de met de toepassing van de wet van
27 mei 1960 belaste administratieve overheden zegge de commissarisverslaggever, de Raad voor Economische Geschillen, de Minister van
Economische Zaken en de Koning) als voor de nationale rechtbanken. De
bewoording van artikel 9, eerste lid ( ... uitsluitend de Commissie ... ) laat
daaromtrent geen enkele twijfel toe (Lagrange, M., conclusies v66r het
Bosch-arrest, S.E. W., 1962, blz. 196; - Deringer, A., E. W.G. Wettbewerbsrecht, aanmerk. 3 bij art. 9 VO nr 17). Uiteraard blijft de beslissing
van de Commissie aan het toezicht van het Hof van Justitie onderworpen.
Dit moest niet eens vermeld worden in artikel 9 VO nr 17 verrnits zulks
reeds op algemene wijze uit artikel 173 E.E.G. Verdrag voortvloeit.
Een gevolgtrekking die doorgaans uit deze streng exclusieve bevoegdheid van de Commissie wordt getrokken is dat een beschikking van de
Commissie houdende buitentoepassingverklaring van artikel 85, eerste lid,
de nationale rechtbanken bindt. Dit kan daarentegen niet gezegd worden
van een beschikking van de Commissie die de toepasselijkheid van het

verbod van artikel 85, eerste lid vaststelt of ontkent (Alexander, W., o. c.,
blz. 437-438).
135 - Overeenkomstig het tweede en het derde lid van artikel 9 VO nr 17
hebben de Commissie en de nationale autoriteiten, zolang door de Commissie geen der hierboven (nr 132) genoemde procedures werd ingeleid,
een concurrerende bevoegdheid ten einde de toepasselijkheid van de
verboden vervat in artikelen 85, eerste lid, en 86 E.E.G. Verdrag vast te
stellen. De nationale autoriteiten, evenals de Commissie, mogen deze
bevoegdheid zelfs aanwenden vooraleer de in artikelen 5, eerste lid, en 7,
tweede lid, VO nr 17 vermelde termijnen voor aanmelding van afspraken
verstreken zijn. Zij kunnen deze bevoegdheid eveneens aanwenden ten
aanzien van niet-aanmeldingsplichtige kartels die buiten het geval van
artikel7, tweede lid, VO nr 17 niet tot aanmelding gehouden zijn. M.a.w.
de nationale autoriteiten kunnen de toepasselijkheid van het kartelverbod
van artikel 85, eerste lid, vaststellen ten aanzien van afspraken waarvoor
principieel nog een vrijstelling (gebeurlijk ook nog een dekking van slecht
verleden) vanwege de Commissie kan worden bekomen. Dit is ongetwijfeld
een anomalie die nochtans inherent is aan de hybridische regeling van VO
nr 17 inzake bevoegdheidsverdeling (exclusieve bevoegdheid van de
van de Commissie inzake artikel 85, derde lid ; concurrerende bevoegdheid
van de Commissie en van de nationale autoriteiten inzake artikel 85,
eerste lid).
Door het Duitse Kammergericht, de instantie voor dewelke hager
beroep tegen beslissingen van het Bundeskartellamt kan worden gebracht,
werd gepoogd deze anomalie te verhelpen. Het Kammergericht moest zich
namelijk uitspreken over de geldigheid van een tussen verschillende Duitse
fabrikanten van vensterglas gesloten ristoerneovereenkomst. Krachtens
deze overeenkomst verbonden de fabrikanten zich ertoe aan hun afnemers
bepaalde kortingen toe te staan die berekend werden over de gezamenlijke
hoeveelheid van door de betrokken afnemer van binnen Duitsland gevestigde glasfabrikanten aangekochte produkten. Aankopen van in de overige
E.E.G. landen gevestigde fabrikanten werden voor de berekening van de
korting niet in aanmerking genomen. Dit kan wellicht een ongunstige
beinvloeding van de inter-Staten handel alsmede een beperking van de
mededinging binnen de gemeenschappelijke markt voor gevolg hebben.
In zijn beslissing van 4 mei 1962 (Wu W., 1962, blz. 697 en volg.) stelde het
Kammergericht vast dat de afspraak, vermits zij aileen ondernemingen uit
een lid-Staat groepeerde en geen betrekking had op de invoer of de uitvoer
tussen lid-Staten, overeenkomstig artikel 5, tweede lid, VO nr 17 nietaanmeldingsplichtig was (zie boven, nr 104). Hieruit volgt dat de Commissie, ook na het verstrijken van de in VO nr 17 vermelde aanmeldingstermijnen, nog een vrijstelling kan verlenen met terugwerkende kracht
ongeacht de datum van aanmelding (zie boven, nr 106). Dit verhindert,
naar het oordeel van het Kammergericht, het Bundeskartellamt (en in hager
beroep het Kammergericht zelf) om tijdens een aangepaste periode de
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toepasselijkheid van het kartelverhod van artikel 85, eerste lid, op de
hetrokken afspraak vast te stellen. Onder aangepaste periode verstaat het
Kammergericht de tijd die de hetrokken ondernemingen nodig hehhen om
hun afspraak hij de Commissie aan te melden en van deze laatste een heschikking te krijgen (1).
136 - De bevoegdheid van de autoriteiten van de lid-Staten tot vaststelling
van de toepasselijkheid van de verhoden vervat in artikelen 85, eerste lid,
en 86 houdt dus op te hestaan zodra de Comrnissie een der hoven (nr 132)
genoemde procedures inleidt. In dit verhand zijn er prohlemen gerezen met
hetrekking tot de interpretatie van de woorden autoriteiten van de lidStaten enerzijds en van de zinsnede zolang de Commissie geen procedure
heeft ingeleid anderzijds.
Men heeft er lang over geredetwist of onder de term autoriteiten van
de lid-Staten oak de nationale rechthanken vallen dan wel of deze term
alleenlijk verwijst naar de nationale kartelautoriteiten, die meestal administratieve overheden zijn (zie hoven, nr 134, waar de Belgische kartelautoriteiten worden opgesomd). Vallen oak de nationale rechthanken onder
de gehruikte woorden, dan zijn zij niet alleen krachtens artikel 9, derde lid,
VO nr 17 hevoegd tot toepassing van het kartelverhod maar dan zijn zij
oak gehouden krachtens genoemd artikel elke voor hen hangende procedure
hetreffende dit kartelverhod te schorsen zodra de Commissie een der in dat
artikel genoemde procedures heeft ingeleid.
Door de overgrote meerderheid van auteurs wordt - o.i. te recht aanvaard dat de term autoriteiten van de lid-Staten de nationale rechthanken
niet omvat (zie de bij Alexander, o. c., hlz. 445, in noot 38 geciteerde
auteurs pro en contra). Als argumenten tot staving van deze opvatting
worden meestal genoemd de (tot de nationale kartelautoriteiten) heperkte
betekenis die de hesproken term elders heeft in VO nr 17 en het feit dat
de heslissing over de toepasselijkheid van de in artikelen 85, eerste lid,
en 86 genoemde verhoden en de daaruit voortvloeiende nietigheid (in tegenstelling met de heslissing over de vrijstelling der hetrokken afspraak op
grand van artikel 85, derde lid) een karakteristieke rechterlijke heslissing
is waarvan men niet geredelijk kan aannemen dat zij ingevolge het inleiden
van een administratieve procedure aan de hevoegdheid van de nationale
rechterlijke instanties zou worden onttrokken om uitsluitend aan een
administratieve overheid (de Comrnissie) te worden toevertrouwd. Er moet
(I) Zodra de Commissie, ingevolge de aldus geheurde aanrnelding van een nochtans
niet-aanmeldingsplichtige afspraak, een procedure tot vrijstelling hegint zijn het Bundeskartellamt en in hoger beroep het Kammergericht dan in elk geval gehouden hun beschikking
op te schorten ingevolge art. 9, derde lid, VO nr I7 Dit wordt nochtans in twijfel getrokken
door het heroepshof te Amiens, 9 mei 1963, ].T., 1963, 637;- zie hoven, nr 96 evenals
verder, nr 138. Alexander (o. c., hlz. 436) noemt nog een ander middel voor de nationale
autoriteiten om zich van hun bevoegdheid overeenkomstig art. 9, derde lid te ontdoen,
en derhalve aan de genoemde anomalie te ontkomen, met name door de zaak op grand
van art. 3, tweede lid, VO nr 17 naar de Commissie te .,verwijzen" (zie hoven nr u3).
Begint die dan een procedure, dan is de voorwaarde tot schorsing opnieuw vervuld.

nochtans worden aangestipt dat \vel onder de term autoriteiten van de lidStaten vallen die nationale rechtbanken die krachtens de nationale antitrustwetten een specifieke rol hebben te vervullen bij de toepassing van
deze wetten of die als beroepsinstantie fungeren ten aanzien van door de
nationale kartelautoriteiten genomen beslissingen. Dergelijke nationale
rechtbanken zijn immers ten zelfden titel als de nationale kartelautoriteiten
met de uitvoering van het kartelbeleid belast. Dit zou tot op zekere hoogte
het geval zijn met de Franse rechtbanken (Deringer, A., E. W.G. Wettbewerbsrecht, aanm. 19 en 20 bij art. 9, VO, nr 17; -van Gerven, o. c.,
nr 7; - Waelbroeck, M., ]. T., 1963, 641).
137 - Door het hof van beroep te Parijs werd op 26 januari 1963 een uitspraak verleend waaruit blijkt dat het hof zich door de term autoriteiten van
de lid-Staten in artikel 9, derde lid, VO nr 17 geviseerd acht (D., 1963,
]., blz. 189 en volg. met noot J. Robert; - ]. T., 1963, 169 en volg. met
noot A. Braun).
In dit geval ging het nogmaals over de miskenning van een exclusiviteitsovereenkomst. Op 1 april 1957 had de Duitse firma Grundig een
overeenkomst gesloten met de Franse firma Etablissements Consten te
Courbevoie. Door deze overeenkomst werd Consten tot alleenverkoper van
Grundig-produkten voor Frankrijk aangesteld. Naast andere bedingen
bevatte de overeenkomst een exportverbod. Toen een andere Franse
onderneming UNEF in Frankrijk Grundig-produkten aan de man bracht
die zij niet langs de alleenverkoper had verkregen, daagde deze laatste haar
voor de rechtbank ten einde het onrechtmatig karakter van haar gedraging
te horen vaststellen en schadevergoeding evenals een verbod van toekomstige verkopen te bekomen.
Door de verwerende firma werd in hoofdorde schorsing der procedure
gevraagd op grond van attikel 9, derde lid, VO nr 17 tot wanneer de
Commissie zich zou hebben uitgesproken over een door UNEF tegen de
betrokken exclusiviteitsovereenkomst ingediende klacht, of althans op
grond van artikel 177 E.E.G. Verdrag ten einde de rechtbank toe te laten
een prejudiciele vraag aan het Hof van Justitie te Luxemburg voor te leggen
tot interpretatie van artikelen 85 en volg. E.E.G. Verdrag. In ondergeschikte orde, voor het geval de rechtbank geen aanleiding zag tot schorsing, concludeerde de verwerende firma tot nietigheid der exclusiviteitsovereenkomst op grond van artikel 85 E.E.G.-Verdrag. In eerste aanleg
werden de verweermiddelen van UNEF afgewezen : de handelsrechtbank
van de Seine, in een ten aanzien van het europees recht op lamentabele
wijze gemotiveerd vonnis van 21 mei 1962, weigerde de problemen op
europeesrechtelijk vlak te beschouwen en veroordeelde UNEF kortweg
tot 50.000 Franse NF schadevergoeding ten voorlopige titel wegens
onrechtmatige mededinging (uittreksels van dit vonnis vindt men in bijlage
bij het werkje van Baetens, A., Le statut du concessionnaire exclusif de vente
et la legislation de la C.E.E., Brussel, z.d., blz. 122 en volg.; - zie ook
verder, nr 146).
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Het Parijse hof van heroep dacht er nochtans anders over. Het overwoog dat de voorwaarden onder dewelke de nationale autoriteiten hun
hevoegdheid tot toepassing van artikel 85, eerste lid, krachtens artikel 9,
derde lid, VO nr 17 verliezen, vervuld waren en hesliste hijgevolg tot de
schorsing der procedure ,jusqu' a decision definitive des autorites saisies
par la plainte deposee par la Societe UNEF" (1).
138 - Ook het hof van heroep te Amiens in zijn vroeger uitvoerig hesproken
heslissing van 9 mei 1963 (zie hoven, nr 96) was van oordeel dat de nationale
rechthanken onder de hewoordingen van artikel 9, derde lid, VO nr 17
vallen. Het was niettemin van mening dat er in het haar onderworpen geschil
geen aanleiding tot schorsing der procedure hestond. In de eerste plaats
zou de aanmelding van een niet-aanmeldingsplichtige afspraak geen schorsing meehrengen (2). Bovendien was het niet gehleken dat de Comrnissie,
voortgaande op de geheurde aanmelding reeds een procedure had ingeleid.
Tenslotte zou een heschikking van de Commissie houdende huitentoepassingverklaring van artikel 85, eerste lid, toch niet de vrijspraak van
heklaagde voor gevolg hehhen gehad verrnits de gedraging van heklaagde
ook strijdig was met het Franse interne recht.
139 - De hierhoven weergegeven uitspraken van de hoven van heroep
te Parijs en te Amiens kunnen niet als leidinggevend worden heschouwd hij
het zoeken naar de juiste hetekenis van de woorden autoriteiten van de
lid-Staten. Vooreerst had geen van heide hoven kennis van de hetwistingen
die er in de rechtsleer nopens de draagwijdte van genoemde woorden
hestonden en nog hestaan. Meer in het hijzonder was hun de twistvraag
onhekend of ook nationale rechthanken onder die term vielen. Zij konden
zich dus niet met kennis van zaken over deze vraag uitspreken.
Anderzijds liggen de zaken, zoals hierhoven werd opgemerkt, in
Frankrijk enigszins anders dan in de overige lid-Staten, althans dan in
Belgie, doordat de Franse rechthanken tot op zekere hoogte met de uitvoering van de intern-Franse anti-trustwetgeving helast zijn. In die mate
moeten de Franse rechthanken dan met nationale kartelautoriteiten,
waarvoor de in artikel 9, derde lid, VO nr 17 voorziene hevoegdheidsheroving alleszins geldt, worden gelijkgesteld (zie hoven, nr 136, in fine).
Het is dus mogelijk dat de arresten van Parijs en Amiens, ten aanzien van
(I) Intussen gepupliceerde beschikking van de Commissie van 23 september I964 :
Pubi. Eur. Gem., 1964, biz. 2545 en volg.; ].T., I964, 666 (zie nr I 56 bis).
(2) Het hof overwoog: , ... Attendu qu'un tel contrat, auquel ne participent que des
entreprises ressortissant a un seul Etat, pouvait sans doute etre notifie a Ia Commission
de Bruxelles; que cependant Ia maison Brandt avait egalement ,en application du paragraphe 2 de !'article 5 du premier reglement d'application de !'article 85 du Traite ... ,
Ia faculte de ne pas proceder a cette notification; que Nicolas ( = Brandt) dans ces conditions est mal venu a soutenir que ,Ia procedure d'instruction par consultation des Etatsmembres organisee par !'article 9 du Reglement n° I? a ete engagee par le fait meme .
... de Ia notification a laquelle il a cru devoir proceder ... ". In haar algemeenheid lijkt
deze opvatting geen steun te vinden in de bewoordingen van artikel 9, VO nr I?· Wei
dienen zuiver dilatoire aanmeldingen gewraakt te worden.
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het besproken punt, voor Frankrijk een JUlste interpretatie geven van
artikel9, derde lid, VO nr 17 terwijl zij voor de overige lid-Staten waaronder
Belgie een verkeerde uitlegging van genoemd artikel bevatten (1). In geen
geval verdient het aanbeveling de lezing der Franse arresten op het besproken
punt blindelings voor Belgie over te nemen zoals de handelsrechtbank te
Doornik dit deed in haar vonnis van 10 januari 1964 (]. T., 1964, 447 met
noot F. Rigaux). Indien in een gerechtelijk geding de woorden autoriteiten
van de lid-Staten nogmaals ter sprake komen en de uitlegging ervan nodig
is voor het wijzen van het vonnis, is het daarentegen aan te bevelen op
grand van artikel 177 van het Verdrag een prejudiciele vraag tot interpretatie aan het Hof van Justitie te Luxemburg voor te leggen (over deze
procedure, zie verder, nr 177 en volg.).
140 - Ook de in artikel 9, derde lid gebruikte woorden ,zolang de Commissie geen procedure heeft ingeleid" (die de voorwaarde van bevoegdheidsberoving der nationale autoriteiten aanduiden) hebben nadere interpretatie
nodig. Het komt er nl. op aan te weten vanaf welk tijdstip de procedure
moet geacht worden ingeleid te zijn.
Vrij algemeen wordt thans aanvaard dat daartoe een naar buiten blijkende handeling vanwege de Commissie vereist is (Samkalden, o. c.,
blz. 275). Het feit der aanmelding of het indienen van een klacht door de
betrokken ondememing volstaat dus niet evenmin als de brief waarmee de
Commissie ontvangst van de aanmelding oLxan de klacht_m~lclt (b.rnie11s,
9 mei 1963, l. c.; - Hrb. Doornik, 10 januari 1964, l. c.). Daarentegen lijkt
een brief van de Commissie aan de betrokken ondememing waarin zij
officieel meedeelt dat de procedure werd ingeleid en waarin bijkomende inlichtingen worden gevraagd, wel te volstaan (Paris, 26 januari 1963, l. c.).
Ook ten aanzien van dit punt kan alleen het Hof van Justitie, daartoe
door middel van een prejudiciele vraag uitgenodigd, zekerheid verschaffen.
141 - Volgens de heersende, hier bijgetreden mening verwijzen de woorden
autoriteiten van de lid-Staten in artikel 9, derde lid, VO nr 17, in algemene
regel (en onder het hierboven, nr 136, in fine gemaakte voorbehoud) niet
naar de nationale rechtbanken der lid-Staten. Dit heeft als dubbel gevolg
enerzijds dat de nationale rechtbanken in artikel9, derde lid geen bevoegdheid putten tot vaststelling van de toepasselijkheid van de verboden vervat in
artikelen 85, eerste lid, en 86 en anderzijds dat zij evenmin krachtens dat
artikel gehouden zijn van de aldoor verleende bevoegdheid afstand te doen
zodra de Commissie een procedure zoals hierboven vermeld heeft ingeleid.

(r) Volgens Waelbroeck, ]. T., 1963, noot onder Amiens, 9 mei 1963, 637 en volg.,
op biz. 641 zou het hof te Amiens zich terecht hebben geviseerd geacht door artikel 9,
derde lid, doordat het hier een strafprocedure betrof tot vaststelling van een strafbare
inbreuk op de Franse anti-trust-wetgeving terwijl het hof te Parijs zich verkeerdelijk
door genoemd artikel geviseerd achtte. De procedure voor het hof te Parijs was imrners
niet ingeleid op grond en ter handhaving van de Franse kartelwetgeving maar was een
zuiver burgerrechtelijke vordering in verband met onrechtmatige mededinging. Dit onderscheid lijkt op het eerste gezicht te moeten worden goedgekeurd.

Dit sluit evenwel niet uit dat de nationale rechthanken de hevoegdheid
tot vaststelling der genoemde verhoden krachtens andere wetsheschikkingen kunnen hezitten en, in hevestigend geval, dat zij, eveneens krachtens
andere wetshepalingen, kunnen gehouden zijn, of althans in de mogelijkheid verkeren, onder hepaalde omstandigheden tijdelijk van die hevoegdheid af te zien. Deze vragen worden nu onderzocht.
Vooraf client er evenwel aan herinnerd te worden dat aan de nationale
rechthanken in geen geval krachtens andere wetshepalingen dan artikel 9
VO nr 17 de hevoegdheid kan toekomen artikel 85, derde lid, toe te passen.
Zoals reeds opgemerkt (zie hoven, nr 134), sluit artikel 9, eerste lid, zulks
formeel uit. Dergelijke formele hewoordingen treft men zeker niet aan in
het tweede en derde lid van artikel 9 ten aanzien van de hevoegdheid tot
vaststelling van de in artikelen 85, eerste lid, en 86 vervatte verhoden.
142 - Bezitten de nationale rechthanken, krachtens andere wetshepalingen
dan artikel g, derde lid, VO nr 17, de hevoegdheid tot vaststelling van de
toepasselijkheid der verhoden neergelegd in artikelen 85, eerste lid, en
86 van het Verdrag ? Deze vraag moet hevestigend worden heantwoord.
Dit volgt uit een comhinatie van communautaire en interne wetshepalingen.
Overeenkomstig artikel8s, tweede lid, E.E.G. Verdrag zijn de krachtens
artikel 85 verhoden overeenkomsten of hesluiten van rechtswege nietig.
Anderzijds staat het evenzeer vast, alhoewel zulks nergens uitdrukkelijk
in het Verdrag wordt gezegd, dat inhreuken op artikelen 85 en 86 aanleiding
kunnen zijn tot vorderingen strekkende tot schadevergoeding. Met het oog
op de toepassing dezer sancties moeten de voorschriften der toepasselijke
nationale wet worden geraadpleegd (zie hoven, nr go). Het kan niet ernstig
in twijfel worden getrokken dat de nationale rechthanken die krachtens de
respectievelijke interne rechtsorden de natuurlijke rechters over hurgerlijke
rechten zijn (zie art. 92 Belgische G.W.), de hevoegdheid hezitten om
genoemde sancties in een concreet geval toe te passen (vgl. art. 183 E.E.G.
Verdrag). Artikel 9 VO nr 17, dat wei van lid r en lid 3 maar niet van lid
2 van artikel 8 5 gewaagt, heeft hierin geen wijziging gehracht.
Indien de nationale rechthanken op grond van de hun traditioneel
toekomende hevoegdheden helast zijn met de toepassing van de aan artikelen 85 en 86 gehechte hurgerlijke sancties, dan moet hun uiteraard ook
de bevoegdheid worden erkend de inbreuken vast te stellen waarvan het
bestaan de sancties meehrengt. De nationale rechthanken zijn hijgevolg
bevoegd om na te gaan of de toepassingsvoorwaarden van de in artikel 85,
eerste lid, en 86 vervatte verhoden vervuld zijn. Deze hevoegdheid geldt
niet erga omnes maar is een typisch rechterlijke hevoegdheid waarvan de
uitwerking zich tot het voor de rechtbank hangende geding en alleenlijk
tussen gedingpartijen uitstrekt. Door dit kerimerk verschilt deze rechterlijke hevoegdheid van de gelijklopende in artikel 9, tweede en derde lid,
VO nr 17 wortelende bevoegdheid van de Commissie, en zolang de Commissie de daar genoemde procedures niet heeft ingeleid, van de nationale
kartelautoriteiten. De hevoegdheid van deze administratieve overheden

tot vaststelling van de toepasselijkheid op bepaalde afspraken van de verbodsbepalingen van artikelen 8 5 en 86 is een typische overheidsbeslissing
die erga omnes vaststaat. Deze toestand is trouwens conform met diegene
die zich in het Belgisch intern kartelrecht voordoet. Ook daar doet de
bevoegdheid der administratieve overheden die door de wet van 27 mei
I960 belast werden met de vaststelling van een misbruik van economische
machtspositie, niets af van de gemeenrechtelijke bevoegdheid der gewone
rechtbanken (I).
I43 - De in het voorgaande nummer bereikte conclusie laat toe het verkeerde aan te tonen van de volgende in een arrest van 28 juni I962 van
het hof te Amsterdam aangetroffen overweging (N.J., I962, nr 2I8) :
,Overwegende dat de Nederlandse rechter aan artikel I van de verordening (VO nr I7) geen bevoegdheid kan ontlenen omtrent het strijdig
karakter van een overeenkomst met artikel 85, lid I van het verdrag of
omtrent een machtsmisbruik als bedoeld in artikel 86 van het verdrag
een oordeel te geven op een tijdstip, dat de Commissie of een daartoe
bevoegde Nederlandse autoriteit hieromtrent geen beslissing heeft genamen, omdat artikel I verwijst naar en onverminderd van toepassing laat
de artikelen 6, 7 en 23 van de verordening waaruit duidelijk blijkt, dat
dit oordeel aan de Commissie of bedoelde Nederlandse autoriteit, als hoedanig in Nederland geen rechter is aangewezen, is voorbehouden".
Volgens het hof te Amsterdam zou de nationale rechter zich er moeten
toe beperken na te gaan of een communautaire of nationale kartelautoriteit
reeds een beslissing heeft genomen nopens de onverenigbaarheid der
betrokken overeenkomst of gedraging met artikelen 85 en 86. In bevestigend
geval client hij de op inbreuken tegen deze artikelen gestelde sancties
automatisch toe te passen. Dit lijkt een verregaande inkorting te zijn van
de traditionele bevoegdheden der nationale rechtbanken die noch in het
Verdrag noch in VO nr 17 steun vindt (2).
Een zelfde verkeerde redenering vindt men terug in een uitspraak van
het kantongerecht te Amsterdam van 9 mei I963 (N.J., 1963, nr 423; deze
uitspraak wordt door Samkalden streng bekritiseerd in S.E. W., 1963,
blz. 626 en volg.). Tot een gelijkaardige - nag veel radikaler (want hij
ontkent oak de bevoegdheid van de nationale kartelautoriteiten) - conclusie komt de voorzitter van de handelsrechtbank te Antwerpen wanneer
hij in zijn vonnis van 25 oktober 1962 vaststelt (zonder zich evenwel van

(1) Aldus van REEPINGHEN, P., et WAELBROECK, M., La legislation beige concernant
les pratiques restreignant Ia concurrence, Rapports au Colloque international de droit europeen
Brussel, 1962, biz. 190, die schrijven: ,Par ailleurs, elle (Ia loi du 27 mai 1960) ne modifie
pas Ia competence des tribunaux judiciaires. Elle n'institue aucune competence exclusive
pour decider des cas d'abus de puissance economique en general. Si, dans un litige prive,
une des parties invoque pour sa defense !'existence d'un abus de puissance economique
dans le chef de son adversaire, on admet que c'est Ia juridiction normalement competente
pour se prononcer sur le fond qui aura a statuer sur !'existence de l'abus allegue".
(2) Zie nochtans oak : Brussel, 25 juni 1964, ].T., 1964, 576 (zie nr rs6 bis).

de hier besproken problematiek bewust te zijn) dat sinds de inwerkingtreding van VO nr 17 de nationale instanties geen enkele bevoegdheid meer
bezitten tot vaststelling van de toepasselijkheid van de in artikelen 85 en 86
vervatte verboden (1) (deze uitspraak wordt boven, nr 122 uitvoeriger
besproken).
144 - Kan er aanleiding bestaan voor een nationale rechtbank, die zich
krachtens haar gemeenrechtelijke bevoegdheid client uit te spreken over
het voorhanden zijn van de toepassingsvoorwaarden van de in artikelen 85,
eerste lid, en 86 van het Verdrag vervatte verboden (zie boven, nr 142),
om een voor haar hangend geding te schorsen (zonder daartoe gehouden
te zijn door artikel 9, derde lid, VO nr 17 dat immers geen verwijzing
inhoudt naar de nationale rechtbanken : zie boven, nr 136)? In welke
omstandigheden en in welke mate is dergelijke schorsing van procedure
aan te bevelen (2) ?
De reden waarom schorsing van procedure voor een nationale rechtbank nuttig kan zijn ligt voornamelijk in de exclusieve bevoegdheid van
de Commissie om op grand van artikel8s, derde lid, vrijstelling te verlenen
ten aanzien van een concrete afspraak van het in artikel 8 5, eerste lid,
neergelegde kartelverbod ,en in de daarmee samenhangende bevoegdheid
van de Commissie om op grand van artikel 7 VO nr 17 aan oude kartelafspraken die onder het verbod van artikel 85, eerste lid, vallen maar
bereid zijn daaraan een eind te stellen, amnestie te verlenen (zie boven,
nr 104 en volg.). Het is immers denkbaar dat een nationale rechtbank, die
niet overgaat tot schorsing der procedure, tot de vaststelling komt dat een
bepaalde afspraak strijdig is met artikel 85, eerste lid E.E.G. Verdrag en
daaruit de logische gevolgen inzake nietigheid en schadevergoeding trekt
terwijl de Commissie naderhand uitspraak doende over een verzoek tot
buitentoepassingverklaring van het kartelverbod en/of over een klacht,
hetzij tot de niet-toepasselijkheid van het kartelverbod op de betrokken
afspraak, hetzij tot de buitentoepassingverklaring van dit verbod, hetzij tot
amnestieverlening besluit. Dergelijke tegenstrijdige beslissingen kunnen
onverkwikkelijke gevolgen hebben.
Vooraleer de rechtbank over de opportuniteit van een schorsing van
procedure tot na uitspraak van de Commissie oordeelt, moet zij evenwel
nagaan of tegenstrijdige beslissingen mogelijk zijn. Dit zal bv. niet (of slechts
in geringe mate) het geval zijn wanneer een oude aanmeldingsplichtige
kartelafspraak niet of niet tijdig bij de Commissie werd aangemeld (zie
boven, nr 105). De Commissie kan dan geen amnestie verlenen en kan
slechts vrijstelling verlenen vanaf het tijdstip der aanmelding. V66r die
(I) Zoals Suetens opmerkt is .,deze oplossing, waaraan de charme van de eenvoud
niet ontzegd kon worden, kennelijk onvoldoende genuanceerd" (S.E. W., I964, blz. 283).
(2) Bier wordt uitsluitend de opportuniteit van dergelijke schorsing van procedure
onderzocht. De vraag of dergelijke schorsing (of een daarmee gelijkstaand proceduremiddel) door de regelen van procesrecht geldend in de onderscheiden lid-Staten wordt
mogelijk gemaakt en op grond van welke bepalingen, wordt hier in het midden gelaten
(zie ook verder, nr I 56 bis).

aanmelding, die hv. eerst in de loop van het geding geheurde, is de afspraak
in elk geval verhoden tenzij achteraf moest hlijken dat zij helemaal niet valt
onder het verhod van artikel 85. Oak in het geval van een nieuw aanmeldingsplichtig kartel dat niet of niet-tijdig werd aangemeld is de kans op
tegenstrijdige heslissingen eerder miniem. Opnieuw kan de Commissie
alleen vrijstelling geven vanaf het tijdstip der aanmelding (zie hoven,
nr 107). Bij niet-aanmeldingsplichtige kartels evenals hij tijdig aangemelde,
aanmeldingsplichtige kartels is de kans voor tegenstrijdige heslissingen veel
grater. In die gevallen kan de Commissie immers vrijstelling (en in het
geval van oude kartels oak amnestie) verlenen met terugwerkende kracht.
145 - Tot nag toe kwamen er in de rechtspraak der onderscheiden lidStaten drie strekkingen tot uiting aangaande de opportuniteit van een
schorsing van procedure.
Er is vooreerst de houding die a.m. door het Duitse Bundesgerichtshof
in zijn arrest van 14 juni 1963 werd aangenomen (dit arrest werd hoven,
nr 121 uitvoerig hesproken). Het Duitse opperste gerechtshof stelde vast
dat de litigieuse (oude aanmeldingsplichtige) afspraak tijdig bij de Commissie werd aangemeld; dat zij derhalve, overeenkomstig de door het Hof
van Justitie in het Bosch-arrest gegeven interpretatie, als voorlopig geldig
moet worden beschouwd en dat het toestaan van een schorsing der procedure (tot na uitspraak der Commissie) op grand van paragraaf 148 Z.P.O.
(het Duitse Wethoek van RechtsvorderingY oiwerenighaar zou zijn met het
door het Hof van Justitie aanvaarde hegrip van geldigheid. Het Bundesgerichtshof weigerde zich in te laten met de vraag wat er zou gebeuren indien
de Commissie de litigieuse afspraak later met terugwerkende kracht nietig
zou verklaren (1).
Lijnrecht tegenover de door het Bundesgerichtshof aangenomen houding, die van geen schorsing wilde weten, staat de opvatting van het hof van
heroep te Parijs. Zoals reeds werd vermeld (zie hoven, nr 13 7) hesliste dit
hof op 26 januari 1963 dat het zijn uitspraak nopens de nietigheid der
litigieuse exclusiviteitsovereenkomst en de wegens miskenning van deze
overeenkomst door aanlegger gevraagde schadevergoeding diende op te
schorten tot na uitspraak der Commissie over de geldigheid der overeenkomst. Vroeger werd aangestipt dat het hof tot dit hesluit kwam op grand
van een, wellicht oak voor Frankrijk verkeerde interpretatie van artikel 9,
derde lid, VO nr 17 (zie hoven, nr 139). Dit doet evenwel niets af aan de
realiteit van de door het hof besliste schorsing.
Tenslotte werd een middenoplossing voorgestaan door de handelsrechthank van de Seine in haar vonnis van 5 maart 1963 (D., 1963, ].,
hlz. 367 en volg. met noot J. Robert). De Franse firma La Maison du
(1) ,.Welche Rechtsfolgen sich ergeben, wenn spater zufolge entsprechender Entscheidungen der zustandigen Stellen ruckwirkend die in Art. 85 Abs. 2 vorgeschriebene
Nichtigkeit eintreten sollte, braucht bei den Sachverhalt, wie er hier dem Senat vorliegt,
nicht entscheiden zu werden". Aldus het Bundesge?·ichtshof.
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alleenverkopers van de betrokken whiskymerken had aangeschaft. Door deze
alleenverkopers werd genoemde firma daarom voor de rechtbank gedaagd
ten einde haar alle toekomstige verkopen van onregelmatig verkregen
whiskyflessen te horen verbieden en haar tot de betaling van schadevergoeding voor de in het verleden voorgevallen verkopen te horen veroordelen. De betrokken exclusiviteitsovereenkomsten waren tijdig bij de
Commissie aangemeld. Bovendien had La Maison du whisky bij de Commissie klacht ingediend teneinde het strijdig karakter der exclusiviteitsovereenkomsten met artikel 85 te doen vaststellen. De rechtbank overwoog
o.m. het volgende : ,Attendu cependant que, dans le but d'une bonne
administration de la justice (het vonnis houdt geen enkele verwijzing in
naar artikel 9 VO nr 17), i1 convient neanmoins de surseoir a statuer sur
les demandes telles qu'introduites devant ce tribunal quant aux montants
des dommages dont il est demande reparation pour la periode anterieure
au present jugement; - Mais attendu qu'il ne saurait etre permis pour
autant, a la Societe Nouvelle de produits alimentaires ( = La Maison du
whisky) sous le couvert d'un sursis a statuer, de poursuivre ses importations
au mepris des contrats d'exclusivite qui, dument notifies a la C.E.E.,
doivent Ptre consideres comme valables jusqu'a invalidation eventuelle
par la Commission de la C. E. E .... ".
De rechtbank schorste derhalve haar vonnis op voor zover de toekenning betreft van schadevergoeding wegens in het verleden gebeurde verkopen maar weigerde dergelijke schorsing ten aanzien van het door aanleggers gevraagde verbod van toekomstige verkopen.
146 - Op het eerste gezicht zou men menen, zoals hierboven ook werd
gesteld, dat de houding van het hof te Parijs een absolute schorsing der
procedure impliceert en aldus diametraal tegenover de door het Duitse
Bundesgerichtshof aanvaarde stelling staat. Het is evenwel de onmiskenbare
verdienste geweest van een Belgisch auteur de aandacht te hebben getrokken op het feit dat het Parijse hof (zelfde kamer) op dezelfde datum
tussen dezelfde procespartijen nog twee andere arresten heeft gewezen
(Baetens, A., Le Statut du concessionnaire exclusif de vente et la legislation
de la C.E.E., Brussel, z.d., blz. 55;- uittreksels uit deze arresten vindt men
in hetzelfde werkje op blz. 142 en volg. afgedrukt). Deze arresten doen de
strakke houding van het hof zoals die in het eerste hierboven besproken
arrest tot uiting komt, veel genuanceerder voorkomen en brengen de opvatting van het hof te Parijs trouwens veel dichter bij de door de handelsrechtbank van de Seine in haar vonnis van 5 maart 1963 voorgestelde
middenoplossing. Er valt nochtans aan te stippen dat de meeste commentatoren van artikel 9 VO nr 17 niet op de hoogte zijn van deze twee andere
eveneens door het Parijse hof op 26 januari 1963 gevelde arresten.
In deze twee arresten bevestigt het hof twee bevelschriften die respectievelijk op 19 mei 1961 en 6 april 1962 door de voorzitter van de Tribunal

de Grande Instance de la Seine, zetelende in kort geding, werden geveld.
Door deze bevelschriften werd o.m. een gerechtelijk bewindvoerder aangesteld die als opdracht had alle Grundigprodukten die de firma UNEF
buiten de offi.ciele alleenverkoper Consten om had verkregen, in beslag te
nemen en te bewaren ongeacht of deze produkten zich in het bezit van
UNEF (eerste bevelschrift) dan wei in het bezit van derden voor rekening
van UNEF, bv. in handen van de Nationale Maatschappij van Spoorwegen
(tweede bevelschrift), bevonden en zulks op elk ogenblik te rekenen vanaf
de datum van het tweede bevelschrift. Ingevolge deze voorlopige maatregel
werd het aan UNEF nagenoeg onmogelijk gemaakt nog toekomstige
verkopen van door haar verkregen Grundigprodukten ten uitvoer te leggen.
Het hof te Parijs bevestigde deze twee bevelschriften in kort geding,
overwegende : ,considerant que foi est due au titre constitue par ledit
contrat (d'exclusivite) dont la validite ne peut S.tre mise en doute tant que
la Commission de Bruxelles saisie d'une plainte en nullite n'a pas statue
et qu' a sa suite, la juridiction nationale ne s' est pas prononcee; considerant
que la sauvegarde des inter;ts en cause exige que des mesures urgentes
soient prises ... " (I).
Wanneer men deze twee arresten van het hof stelt naast het eerste
arrest gewezen door dezelfde kamer van hetzelfde hof op dezelfde datum
en tussen dezelfde partijen, waarvan het relaas vroeger werd gegeven (zie
boven, nr I37), dan bemerkt men dat het eruit resulterend globaal beeld
nagenoeg gelijk is aan datgene vervat in het vonnis van 5 maart I963 van
de handelsrechtbank van de Seine, met name schorsing der procedure voor
)Vat betreft de gevraagde schadevergoeding, maar onmiddellijk voorziening
vpor wat betreft de toekomstige verkopen die door de handelsrechtbank der
Seine verboden worden terwijl zij door het hof van beroep te Parijs ingevol1
,J... ge de toegestane inbeslagname onmogeli]k worden gemaakt.---
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147 - De houding aangenomen door de handelsrechtbank van de Seine
in haar vonnis van 5 maart I963 en door het hof van beroep te Parijs in haar
drie arresten van 26 januari I963 is te verkiezen boven de opvatting vervat
in het arrest van het Duitse Bundesgerichtshof van I4 juni 1963 (in dezelfde
zin Alexander, W., o. c., biz. 455).
Niet alleen maakt die houding het mogelijk een eventuele tegenstrijdigheid tussen de uitspraak van de nationale rechtbank en een latere uitspraak
van de Commissie te voorkomen (zonder daarbij toe te moeten geven aan
dilatoire manceuvers) maar bovendien lijkt zij meer in overeenstemming
te zijn met het begrip der voorlopige geldigheid zoals dit door het Hof van
Justitie in het Bosch-arrest ten aanzien van oude niet-aanmeldingsplichtige
en tijdig aangemelde aanmeldingsplichtige kartels werd geponeerd (zie
boven, nr I I7 en volg., in het bijzonder nr II8). Deze voorlopige geldigheid
lijk(niet zozeer te mogen worden opgevat, zoals het Bundesgerichtshof het
(1) Zie nochtans: Cass. fr., 12 maart 1963, D., 1963, ]., 367.

720

nochtans deed, als een geldigheid die tot op het ogenblik van een eventueel
tegengestelde beslissing van de Commissie, volstrekt en onbeperkt is maar
wel als een geldigheid die nu reeds in zich de kiem draagt van een latere
mogelijke nietigheid (r). Met die reeds thans aanwezige nietigheidskiem
houden de genoemde Franse beslissingen rekening doordat zij, in afwachting
van een beslissing der Commissie, slechts voorlopige- zij het qua resultaat
verreikende - maatregelen verlenen.

AFDELING

III

De op de naleving van artikelen 85 en 86 gestelde geldboeten
en dwangsommen
148 - Naast de vaststelling van het toepassingsgebied van artikelen 85 en
86 (zie afdeling I, nr 99 en volg.) en de wijze van toepassing van de in
artikel 85, derde lid, voorziene mogelijkheid tot buitentoepassingverklaring
van het in het eerste lid van genoemd artikel vervatte kartelverbod (zie
afdeling II, nr 101 en volg.), diende de Raad eveneens, aldus artikel 87
E.E.G. Verdrag, de nakoming van de in artikelen 85 en 86 neergelegde
verbodsbepalingen te verzekeren door de instelling van geldboeten en
dwangsommen (zie hoven, nr 98). Van deze opdracht heeft de Raad zich
gekweten ter gelegenheid van de uitvaardiging van de meer genoemde
VO nr 17 van 6 februari 1962.
149 - GELDBOETEN. - Artikel 15 VO nr 17 voorziet in verschillende
geldboeten, die de Commissie bij beschikking aan ondernemingen of
ondernemersverenigingen kan opleggen. Deze beschikkingen, aldus het
vierde lid van genoemd artikel, hebben geen strafrechtelijk karakter.
Beroep ertegen is mogelijk bij het Hof van Justitie dat terzake volledige
rechtsmacht heeft in de zin van artikel 172 E.E.G.-Verdrag. Het Hof kan,
in beroep, de opgelegde geldboete (of dwangsom : zie nr 152) intrekken,
verlagen of verhogen (artikel 17 VO nr 17).
De opgelegde geldboeten zijn in rekeneenheden uitgedrukt. Dit is de
rekeneenheid die krachtens artikelen 207 en 209 E.E.G.-Verdrag gebezigd
wordt voor de opstelling van de begrating van de Gemeenschap (artikel 18
VO nr 17). De waarde ervan bedraagt o,888.67o.88 gram fijn goud en is
thans gelijk aan de waarde van de U.S. dollar (Deze rekeneenheid wordt
thans ook reeds door de private sector gebruikt voor de uitgifte van internationale obligatieleningen: zie van Gerven, W., De trustee bij internationale
in de Europese rekeneenheid uitgedrukte obligatieleningen, T.P.R., 1964,
blz. r6s en volg., nr 3).
(1) Het ware nochtans wenselijk dat aan het Hof van Justitie de gelegenheid wordt
gegeven het door dit Hof in omloop gebrachte begrip van voorlopige geldigheid nader te
interpreteren : Steindorff, E., noot onder BGH, 14 juni 1963, ].Z., 1964, blz. 219 en volg.
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150 - De Commissie kan geldhoeten opleggen van ten minste duizend en
ten hoogste een miljoen rekeneenheden of, indien zulk hedrag hoger is,
tot een hedrag van ten hoogste IO procent van de omzet van elk der hetrokken ondernemingen in het voorgaande hoekjaar, ingeval van inhreuk
op artikel 85, eerste lid, of artikel 86, of ingeval van inbreuk op een verplichting die door de Commissie aan de afgifte van een beschikking van
buitentoepassingverklaring werd verhonden (zie boven, nr I09). Niet
alleen.ppzettelijke maar ook uit onachtzaamheid begane inhreuken kunnen
aldus beteugeld worden (artikel I5, tweede lid, VO nr I7).
Genoemde geldboeten kunnen nochtans niet worden opgelegd ten
aanzien van oude of nieuwe, aanmeldingsplichtige of niet-aanmeldingsplichtige kartels (over deze hegrippen, zie boven, nr I04) voor de periode
tussen het tijdstip van de aanmelding en het tijdstip waarop de Commissie
haar heschikking betreffende de toepasselijkheid van artikel 85, derde lid,
uitvaardigt (I). Ook wanneer de Commissie het verzoek tot vrijstelling
afwijst, kunnen derhalve voor genoemde periode geen geldboeten worden
opgelegd. Dit voorschrift kan een stimulans zijn om niet-aanmeldingsplichtige kartels toch aan te melden (Deringer, EWG.- Wettbewerbsrecht,
aanm. 25 bij artikel I5, VO, nr I7). Anderzijds kunnen genoemde geldhoeten eveiunin worden opgelegd ten aanzien van oude (aanmeldingsplichtige of niet-aanmeldingsplichtige) kartels die voor wat betreft de aanmeldingsplichtige kartels v66r I november I962 respectievelijk I februari
I963 -(zie hoven, nr I05) en voor-wat betreft de niet~aanmeldingsplichtige
kartels v66r I januari I967 (zie hoven, nr Io6) hij de Commissie werden
aangemeld, voor de gause periode v66r de aanmelding (artikel I5, vijfde lid,
VO nr I7). De aldus vrijgestelde periodes kunnen evenwel door de Commissie worden ingekort doordat deze laatste na een voorlopig onderzoek
aan de betrokkene meedeelt dat de aan haar oordeel onderworpen kartels,
naar haar voorlopige mening, onder artikel 85, eerste lid, vallen en niet
voor vrijstelling op grond van artikel 85, derde lid, in aanmerking komen.
Vanaf die voorlopige mededeling gelden de genoemde vrijstellingen van
geldhoeten niet meer (zesde lid van art. I5 VO nr I7).
151 - Min helangrijke geldhoeten, namelijk van tenminste honderd en ten
hoogste vijfduizend rekeneenheden kunnen door de Commissie worden
opgelegd aan ondernemingen of ondernemersverenigingen die opzettelijk
of uit onachtzaamheid I) onjuiste of verdraaide gegevens verstrekken bij
een verzoek om negatieve verklaring of om huitentoepassingverklaring van
het kartelverhod; 2) onjuiste of ontijdige inlichtingen verstrekken aan de
Commissie in de gevallen opgesomd in artikel I5, eerste lid, !itt. b, VO
nr I7; 3) geen volledige inzage geven van krachtens artikel I3 of I4
VO nr 17 ter inzage gevraagde boeken of hescheiden of zich niet onder-

(1) Zulks voor zover de litigieuse gedragingen binnen de grenzen blijven welke in
de aanmelding zijn genoemd.
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werpen aan door de Commissie overeenkomstig artikel I4, derde lid, hij
heschikking gelaste verificaties.
152 - DWANGSOMMEN. - In hepaalde gevallen kan de Commissie aan
ondernemingen of ondernemersverenigingen hij heschikking dwangsommen opleggen ten hedrage van tenminste vijftig en ten hoogste duizend
rekeneenheden voor elke dag waarmede de in de heschikking gestelde
termijn wordt overschreden (artikel I6 VO nr I7). De Commissie kan
dergelijke dwangsommen met name opleggen om de hetrokken ondernemingen te dwingen I) een einde te maken aan een inhreuk op artikel 85
of 86 die door de Commissie overeenkomstig artikel 7 VO nr I7 werd
vastgesteld (zie hoven, nr I 13); 2) een door de Commissie overeenkomstig
artikel 8, derde lid VO nr I7 verhoden handeling na te laten (zie hoven, .
nr 109); 3) volledige en juiste inlichtingen te verschaffen zoals door de
Commissie krachtens artikel I I, vijfde lid VO nr 17 werd verlangd (zie
verder, nr IS6); 4) zich aan een door de Commissie krachtens artikel I4,
derde lid, hij heschikking gelaste verificatie te onderwerpen (ibid.).
Wanneer de hetrokken ondernerning dan uiteindelijk de verplichting
waarop de dwangsom was gesteld, toch nagekomen is, kan de Commissie
het in totaal verschuldigde hedrag der dwangsom verminderen (art. 16,
tweede lid VO nr 17).
AFDELING

IV

Aflijning van de taak van de Commissie en het Hof van Justitie
bij de toepassing van artikelen 85 en 86
153 - Ook het aHijnen van de taak van de Commissie en het Hof van
Justitie hij de toepassing van artikelen 85 en 86 was een door het Verdrag
aan de Raad toevertrouwde opdracht (zie hoven, nr 98).
De taak van de Commissie, alsook van het Hof van Justitie, ter gelegenheid van het verlenen van huiten toepassing verklaringen op grond van
artikel 85, derde lid, zowel als ter gelegenheid van het vaststellen van de
toepasselijkheid van de verhodshepalingen van artikelen 85, eerste lid,
en 86 werd reeds vroeger omschreven (zie hoven, nr I32 en volg.). Ook werd
de hevoegdheid van het Hof van Justitie vermeld om te heslissen over het
heroep ingesteld tegen heschikkingen van de Commissie waardoor aan
ondernemingen geldhoeten of dwangsommen worden opgelegd (zie hoven,
nr 149). Er rest ons alleen nog de artikelen IO en volg. VO nr 17 toe te
lichten waarin de taak van de Commissie wordt uiteengezet met het oog
op de tenuitvoerlegging van het in artikelen 85 en 86 vervatte kartelheleid.
In dit verhand kunnen drie punten afzonderlijk hehandeld worden.
Vooreerst is er het contact met de nationale autoriteiten dat de Commissie
moet onderhouden hij de toepassing van artikelen 85 en 86; vervolgens zijn
er de rechten der individuele ondernemingen die de Commissie bij de
uitvoering van haar taak moet eerhiedigen ; tenslotte zijn er de aan de
Commissie toekomende opzoekingshevoegdheden.

154 - CoNTACT MET DE NATIONALE AUTOR1TE1TEN.- Artikel 10 VO nr 17
houdt voorschriften in met betrekking tot de samenwerking tussen de
Commissie en de autoriteiten van de lid-Staten (hiermee worden duidelijk
de nationale karteloverheden bedoeld) bij de tenuitvoerlegging van de in
het Verdrag uitgestippelde kartelpolitiek.
Zo moet de Commissie aan de nationale autoriteiten onverwijld
afschrift laten geworden van de verzoeken en aanmeldingen alsmede van
de belangrijkste documenten welke haar hebben bereikt in verband met
de afgifte van negatieve verklaringen, buitentoepassingverklaringen of
vaststellingen van inbreuk op artikelen 85 en 86. Zij client verder, in de
loop van deze procedures, nauw en voortdurend contact te onderhouden
met genoemde autoriteiten die steeds gerechtigd zijn hun opmerkingen
aan de Commissie te laten geworden.
Ter institutionalisering van dit contact wordt trouwens een uit vertegenwoordigers der onderscheiden lid-Staten samengesteld adviescomite
opgericht dat voor de afgifte van elke beschikking van negatieve verklaring,
buitentoepassingverklaring (evenals verlening, wijziging of intrekking
daarvan) of vaststelling van inbreuk moet worden geraadpleegd.
155 - EERB1EDIGING VAN DE RECHTEN DER INDIVIDUELE ONDERNEM1NGEN.
----:- In dit verband worden drie soorten van waarborgen ingesteld.
{j) In de eerste plaats voorziet artikel 19 VO nr 17 in de mogelijkheid
voor de betrokken ondernerningen of ondernemersverenigingen alsmede
voor derden (natuurlijke of rechtspersonen) die erom vragen en bovendien
een voldoende belang kunnen aantonen, om door de Commissie gehoord
te worden vooraleer beschikkingen van negatieve verklaring, vaststelling van
inbreuk, buitentoepassingverklaring, dekking van slecht verleden, verlening, wijziging of intrekking van buitentoepassingverklaring, veroordeling tot geldboeten of dwangsommen door de Commissie kunnen worden
afgegeven. Voor zover de Commissie of de bevoegde nationale autoriteiten
dit noodzakelijk achten kunnen ook nog andere natuurlijke of rechtspersonen gehoord worden. Met het oog op de tenuitvoerlegging van genoemd voorschrift vaardigde de Commissie op 25 juli 1963 verordening
nr 99 uit (Pub!. Eur. Gem., 1963, blz. 2268 en volg.) (Deze verordening
wordt grondig besproken door Mulder, A., Het procesrecht in kartelzaken
~ de E.E.G., S.E. W., 1963, blz. 633 en volg.).
e;J In de tweede plaats wordt in het belang van derden de bekendmaking
van bepaalde gegevens en beschikkingen opgelegd. Aldus moet de Commissie, indien zij voornemens is een negatieve verklaring dan wei een
beschikking van buitentoepassingverklaring te geven, het essentiele gedeelte
van het verzoek of de aanmelding bekendmaken. Alle belanghebbende
derden worden uitgenodigd hun opmerkingen kenbaar te maken binnen
de door de Commissie vastgestelde termijn van tenminste een maand
(artikel 19, derde lid, VO nr 17). Evenzo moet de Commissie haar beschikkingen van negatieve verklaring, vaststelling van inbreuk, buitentoepassing-

verklaring, verlenging, WlJZigmg of intrekking daarvan, en van dekking
van slecht verleden bekendmaken. Deze bekendmaking vermeldt de betrokken partijen en de essentiele gedeelten van de beschikking (artikel 21,
VO, nr 17). Bij het doen van deze voorgeschreven bekendmakingen moet
de Commissie er evenwel zorg voor dragen dat zakengeheimen van de
hJi,rokken ondernemingen niet aan de openbaarheid worden prijsgegeven.
tV Tenslotte wordt in artikel 20 VO nr 17 een geheimhoudingsplicht voorzien voor de Commissie en de bevoegde nationale autoriteiten alsmede
voor hun personeelsleden en functionarissen.
156 - 0PZOEKINGSBEVOEGDHEDEN VAN DE CoMMISSIE. Drie soorten
van opzoekingsbevoegdheden komen de Commissie toe. Krachtens artikel I r
VO nr 17 kan de Commissie ter vervulling van de haar opgedragen taken
alle noodzakelijke inlichtingen inwinnen bij de regeringen en de bevoegde
overheden der lid-Staten alsmede bij de ondernerningen en ondernemersverenigingen. In het laatste geval zijn de eigenaren der onderneming of
hun vertegenwoordigers en, in het geval van rechtspersonen en van vennootschappen en verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, degenen die
volgens de wet of de statuten met de vertegenwoordiging belast zijn, tot
het verstrekken der inlichtingen verplicht. Weigert een onderneming de
gevraagde inlichtingen dan kan zij tot het geven ervan bij beschikking van
de Commissie verplicht worden. Geldboeten en dwangsommen verzekeren
de afdwingbaarheid van dergelijke beschikking.
Wanneer in een bedrijfstak de ontwikkeling van de handel tussen
lid-Staten, de beweging of verstarring van de prijzen of andere omstandigheden aanleiding geven te vermoeden dat in de betrokken bedrijfstak de
mededinging binnen de gemeenschappelijke markt wordt beperkt of
vervalst, kan de Commissie besluiten tot een algemeen onderzoek in deze
bedrijfstak (artikel 12 VO nr 17). Zij kan dan aan de ondernemingen die
tot deze bedrijfstak behoren, de inlichtingen verzoeken die noodzakelijk
zijn voor de toepassing van de in artikelen 85 en 86 neergelegde beginselen.
Zij kan dan a.m. voor die bedrijfstak de mededeling verzoeken van normaal
niet-aanmeldingsplichtige afspraken. Aan ondernemingen waarvan de
Commissie gezien hun omvang vermoedt dat zij een machtspositie innemen
op de gemeenschappelijke markt, of op een wezenlijk deel daarvan, kan
zij inlichtingen nopens hun structuur en hun gedragingen vragen. Het
Adviescomite van nationale deskundigen (zie hoven, nr 154) moet evenwel
geraadpleegd worden.
Een laatste middel waarover de Commissie beschikt, is het verrichten
van aile noodzakelijke verificaties bij ondernemingen en ondernemersverenigingen. Te dien einde kunnen in opdracht van de Comrnissie handelende personeelsleden van laatstgenoemde de bedrijfsboeken en -bescheiden controleren, er afschriften of uittreksels van maken, ter plaatse
mondelinge inlichtingen inwinnen en alle lokalen, terreinen en vervoermiddelen der betrokken ondernerningen betreden (artikel 14 VO nr 17).
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Gebeurlijk kan de Commissie beschikkingen uitvaardigen waardoor de
ondernemingen op straffe van geldboeten en dwangsommen verplicht
worden zich aan de voorgenomen verificaties te onderwerpen. Alvorens
dergelijke beschikking te nemen zal de Commissie eerst het advies inwinnen
van de bevoegde overheid van de betrokken lid-Staat. De Commissie kan
genoemd overheid trouwens ook verzoeken de noodzakelijk geachte verificaties zelf te verrichten (artikel 13 VO nr 17).

ADDENDUM
156 bis - Het is niet mogelijk gebleken in dit overzicht de dagelijkse
evolutie van het Europees recht op de voet te volgen. Toch moet volledigheidshalve zonder verder hierop te kunnen ingaan, de bijzondere aandacht
o.m. gevestigd worden op volgende addenda.
r. Door de Commissie werd op 23 september 1964 de lang verwachte
en zeer belangrijke beslissing inzake Grundig-Consten uitgevaardigd
(Pub!. Eur. Gem., 1964, 2545; ]. T., 1964, 666 en volg., met noot A. Braun;
- voor de feiten, zie hoven nr 137). Voor de eerste maal wordt hier uitspraak gedaan over een verzoek om vrijstelling op grand van art. 85,
derde lid (zie hoven, nr 83). De Commissie weigerde de buitentoepassingverklaring van art. 85, eerste lid, ingevolge toetsing van de litigieuse
overeenkomst aan drie van de vier toepassingsvoorwaarden van art. 85,
derde lid.

2. Ook het reeds op blz. 699 in voetnoot vermelde arrest van Brussel
dd. 25 juni 1964 is o.m. van belang omwille van de speciale betekenis
die aan de in het Bosch-arrest gebruikte term voorlopig geldig wordt
gegeven. Deze term zou volgens het hof betekenen dat de partijen die de
litigieuse overeenkomst sloten, deze overeenkomst verder vrijwillig mogen
uitvoeren zonder zich aan sancties bloat te stellen maar dat, bij gebrek
aan vrijwillige uitvoering, de rechtbanken partijen niet tot de uitvoering
mogen verplichten.
Ook volgens dit arrest zouden de Belgische rechtbanken sedert de
wet van 27 mei 1960 (art. 28) in geen geval nog de bevoegdheid hebben
de verbodsbepalingen van art. 85 en 86 toe te passen. Een dergelijke
interpretatie van gemeld art. 28 kan moeilijk aanvaard worden omdat dit
artikel enkel tot doel heeft onder de Belgische administratieve autoriteiten
diegene aan te wijzen die met de uitvoering van art. 88 E.E.G. Verdrag
zijn belast.
Tenslotte sprak het zich ook uit over de schorsing van de procedure,
op grond van een ongeschreven algemeen beginsel, doch niet op grond
van art. 9 VO nr 17 (zie hoven, nr 144).

DEEL III

RECHTSBESCHERMING
HOOFDSTUK I
INLEIDENDE BESCHOUWINGEN

157 - BEGRIP EN AFLIJNING VAN ONDERWERP.- Het volstaat niet nieuwe
rechtsregels in het leven te roepen. Willen deze regelen geen dode letter
blijven dan moet aan de belanghebbenden het recht worden gegeven
de handhaving ervan voor onpartijdige rechtbanken af te dwingen.
In het bijzonder moet ervoor gezorgd worden dat de individuele rechten
en belangen van de onderhorigen niet in het gedrang worden gebracht
door arbitraire handelingen van de communautaire en nationale overheden. Wat de Europese rechtsorde aangaat betreft deze controle op
overheidshandelingen ook de handelingen uitgaande van de met wetgevende bevoegdheid beklede communautaire organen. Bij gebreke aan
een volledig uitgebouwde parlementaire controle op deze organen (zie
boven, nr 6) is een jurisdictioneel toezicht bijzonder aangewezen.
Het geheel van wettelijke en jurisprudentiele regelen waardoor
de handhaving van het gemeenschapsrecht wordt verzekerd, pleegt men
met het woord rechtsbescherming aan te duiden. De bescherming van
rechten voltrekt zich zowel op communautair als op nationaal vlak. Op
communautair vlak wordt zij doorgevoerd door het te Luxemburg zetelende
Hof van J ustitie van de Europese Gemeenschappen. Op nationaal vlak
zijn het de nationale rechtbanken die, overeenkomstig de regelen van
intern recht, de hand houden aan het gemeenschapsrecht.
Het Hof van Justitie (evenals de nationale rechtbanken) oefent zijn
taak uit in het kader van de drie Europese Verdragen (zie artikel 31
E.G.K.S. Verdrag; artikel 164 E.E.G. Verdrag en artikel 136 E.G.A.
Verdrag). In overeenstemming met de algemene aan het bestek van dit
overzicht gestelde beperking (zie boven, nr 1) wordt de rol van het Hof
(zoals van de nationale rechtbanken) hierna uitsluitend onderzocht in
verband met de interpretatie en de toepassing van het E.E.G.-Verdrag.
Deze beperking is echter moeilijker vol te houden ten aanzien van de
rechtsbescherming dan ten aanzien van elke andere tak van het Europees ·
recht. Door het Hof van Justitie werd immers reeds een indrukwekkend
geheel van jurisprudentiele regelen ontworpen in verband met rechtsvorderingen gesteund op het E.G.K.S. Verdrag, regelen die ook van

belang zijn voor het instellen van op het E.E.G. Verdrag gesteunde
vorderingen. Gelukkig bestaan er reeds talrijke overzichten waarin deze
rechtspraak gegroepeerd en besproken wordt. Wanneer zulks nuttig is
zal naar deze overzichten verwezen worden. Dit laat ons dan toe in dit
overzicht uitsluitend de rechtspraak van het Hof in verband met het
E.E.G. Verdrag stelselmatig te onderzoeken.
Een andere beperking houdt verband met het privaatrechtelijk
karakter van dit overzicht (zie boven, nr 2 en 3). Aileen de rechtsvorderingen die particuliere ondernemingen kunnen instellen worden in
dit overzicht besproken. De aan de lid-Staten of aan de gemeenschappelijke
organen voorbehouden rechtsvorderingen worden niet nader onderzocht.
Blijven eveneens onbesproke11 de door ambtenaren der Gemeenschappen
tegen hun werkgever, zijnde de Gemeenschap, ingestelde vorderingen.
Het betreft hier interne vorderingen die alleen belang vertonen voor
een beperkte groep van onderhorigen.
Tenslotte client erop gewezen te worden dat de eigenlijke procedureregelen die van kracht zijn ten aanzien van het Hof van Justitie, hier
evenmin besproken worden (men raadplege daaromtrent van Reepinghen, C., et Orianne, P., La procedure devant la Cour de Justice des
Communautes Europeennes, Brussel, 1961;- een kort overzicht vindt men
bij Brinkhorst, L. J., De Jurist en de E.E.G., blz. 63 en volg.).
158 - BEVOEGDHEIDSVERDELING. ~ Betreffende de verdeling van bevoegdheden tussen het Europees Hof van J ustitie en de nationale rechtbanken
stelt artikel 183 E.E.G. Verdrag volgende regel voorop: ,Behoudens
de bevoegdheid die bij dit Verdrag aan het Hof van Justitie wordt verleend,
zijn de geschillen waarin de Gemeenschap partij is, niet uit dien hoofde
onttrokken aan de bevoegdheid van de nationale rechterlijke instanties".
Uit dit artikel blijkt dat het Hof van Justitie een uitzonderingsrechtbank blijft in die zin dat alle geschillen waarvan de beslechting niet
uitdrukkelijk door het Verdrag aan het Hof is opgedragen, tot de bevoegdheid blijven behoren van de nationale rechtbanken. Dit geldt ook voor
geschillen waarin de Gemeenschap partij is.

HOOFDSTUK II
RECHTSBESCHERMING VOOR HET HOF VAN JUSTITIE
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
159 - ALGEMEEN OVERZICHT.- De bevoegdheid van het Hofvan Justitie
wordt aangegeven in artikelen 169 en volg. E.E.G. Verdrag. Zij omvat:
a) De bevoegdheid recht te spreken inzake geschillen tussen de
lid-Staten onderling of tussen een lid-Staat en de Commissie nopens
de naleving door de lid-Staten van de krachtens het Verdrag op hen
rustende verplichtingen. Indien de Commissie namelijk van oordeel is

dat een lid-Staat een zijner verplichtingen niet is nagekomen kan zij,
na die lid-Staat gehoord te hebben en na een gemotiveerd advies te hebben
uitgebracht dat door de lid-Staat niet werd opgevolgd, de zaak bij het Hof
aanhangig maken (art. r69). Zo ook kan een lid-Staat zich tot het Hof
wenden indien hij van oordeel is dat een andere lid-Staat een van zijn
verplichtingen niet is nagekomen. Alvorens de zaak bij het Hof te kunnen
aanhangig maken moet hij zijn klacht aan de Commissie voorleggen.
De Commissie kan dan na de betrokken lid-Staten gehoord te hebben
een gemotiveerd advies uitbrengen. lndien de Commissie geen advies
heeft uitgebracht binnen drie maanden na indiening van de klacht, kan
deze laatste desniettemin aan het Hof worden voorgelegd (art. r7o).
Het Hof doet uitspraak in voile omvang: het moet zich m.a.w. niet
beperken tot een onderzoek naar de wettigheid van de aangeklaagde
gedraging; het mag alle omstandigheden zo juridische als feitelijke in
zijn onderzoek betrekken.
Belangrijk is dat deze procedure tot vaststelling van een tekortkoming
in hoofde van een lid-Staat niet kan ingesteld worden door particulieren.
Dit is de reden waarom deze procedure in dit overzicht buiten beschouwing
blijft.
b) Volgens artikel I72 E.E.G. Verdrag kunnen de door de Raad
krachtens de Verdragsbepalingen vastgestelde verordeningen ,aan het
Hof van Justitie volledige rechtsmacht verlenen wat betreft de sancties
welke in die verordeningen zijn opgenomen". Deze tekst verleent aan
de Raad de bevoegdheid zijn verordeningen van sancties te voorzien.
Aldus heeft de Raad door Verordening nr I7 van 6 februari I962 strenge
geldboeten en dwangsommen gesteld o.m. op de niet-naleving van
artikelen 85 en 86 E.E.G. Verdrag (zie hoven, nr r48 en volg.; - deze
bevoegdheid van de Raad is trouwens ook vermeld in artikel87, tweede lid).
Ten aanzien van de aldus voorziene sancties kan de Raad aan het Hof
volledige rechtsmacht verlenen. Het is niet zeer duidelijk of het woord
kunnen slaat op rechtsmacht verlenen dan wel op volledige rechtsmacht
verlenen. In het tweede geval zou het de Raad vrijstaan de bevoegdheid
van het Hof ten aanzien van aan ondernemingen opgelegde sancties te
beperken tot de vraag naar de wettigheid der opgelegde sanctie (Lagrange, M., Les actions en justice dans le regime des Communautes Europeennes, S.E. W., r962, blz. 8r en volg., op blz. 94). Bezit het Hof volle
rechtsmacht, zoals in het geval van Verordening nr r7, dan kan het zich
ook over de feitelijke omstandigheden uitspreken en op grond daarvan
de opgelegde sanctie intrekken, verlagen of verhogen.
Het spreekt vanzelf dat de vordering van artikel I72 ook door particulieren kan worden ingesteld. Bij mijn weten werd tot dusver geen
vordering op grond van artikel I72 E.E.G. Verdrag voor het Hof gebracht
(Het Hof had zich wel uit te spreken over beroepen tegen sancties op
grond van artikel 36 E.G.K.S. Verdrag: zie Breban, J., Revue de ]urisprudence de la Cour de justice des Communautes Europeennes, Revue du droit

public et de la Science politique en France et d. l' etranger, 1962, biz. 873
en voig. en biz. 1041 en volg., op biz. 1116 en volg. Naast de daar
vermelde arresten zie ook het arrest van 12 juli 1962 in de zaak nr 16-61,
]urisprudentie van het Hof van ]ustitie, hierna ]urisprudentie genoemd,
VIII, biz. 575 evenais het arrest van 16 december 1963 in de gevoegde
zaken nr 2 tot 10-63, ]urisprudentie, IX, biz. 693).

c) Zeer belangrijk is de in artikelen 173 tot en met 176 beschreven
bevoegdheid krachtens dewelke het Hof van Justitie de wettigheid (niet
de opportuniteit) nagaat van de handelingen van de Raad en van de
Commissie. Stelt het Hof de gegrondheid vast van het ingestelde beroep,
dan wordt de betwiste handeling nietig verklaard. De vordering tot
nietigheid moet binnen een bepaaide termijn worden ingesteld. Zij kan
aileen Iukken wanneer bepaaide in het Verdrag aangeduide gronden
voorhanden zijn. Zowel de lid-Staten, de Raad of de Commissie ais onder
bepaalde voorwaarden belanghebbende particulieren kunnen de genoemde
handelingen aanvechten. De vordering tot nietigheid wordt in dit overzicht
nader onderzocht (zie verder, nr 161 en volg.).
Naast een beroep tot nietigheid van verrichte handelingen kunnen
de lid-Staten en de overige instellingen van de Gemeenschap evenals
onder bepaalde voorwaarden belanghebbende particulieren zich tot
het Hof wenden ingeval de Raad of de Commissie, in strijd met het
Verdrag- en- na tot handelen te zijn uitgenodigd,- nalaateen besluiLte
nemen (artikel 175 E.E.G. Verdrag). Niet aileen onwettig handelen
maar ook een onwettige weigering te handelen kan dus voor het Hof
worden aangevochten. Deze vordering wordt eveneens nader besproken
(zie verder, nr 169 en volg.).
Ook nadat de termijn tijdens dewelke de wettigheid van een bepaalde
overheidshandeling kan worden aangevochten, verstreken is kan iedere
gedingpartij naar aanleiding van een geschil waarbij een verordening
van de Raad of van de Commissie in het geding is, de niet-toepasselijkheid
van de betwiste verordening voor het Hof inroepen (artikel 184 E.E.G.
Verdrag). De onwettigheid van een verordening kan dus steeds, bij wijze
van exceptie, worden aangevoerd. Zulks kan ook gebeuren door bij het
geding betrokken particulieren die normaal niet bij machte zijn zoals
hierna zal blijken, om de verordening rechtstreeks aan te vechten. Het
aanvechten van een verordening bij wijze van exceptie moet nochtans
gebeuren op dezelfde gronden als diegene die de rechtstreekse vernietiging ervan zouden hebben toegelaten. Dit zal later duidelijk worden
(zie verder, nr 172 en volg.).
d) Even belangrijk is de bevoegdheid van het Hof tot het geven
van een prejudiciele beslissing over de uitlegging van het Verdrag en
over de geldigheid en de uitlegging van door de communautaire insteilingen
verrichte handelingen (artikel 177 E.E.G. Verdrag). In werkelijkheid gaat
het hier over een uitloper of beter een voorloper van een procedure strekkende tot handhaving der Europese rechtsorde voor een nationale rechtbank.
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Inderdaad, in het belang van een eenvormige interpretatie van het gemeenschapsrecht maakt het Verdrag het aan de nationale rechtbanken mogelijk
zich tot het Hof te wenden met een prejudiciele vraag nopens de interpretatie van een v66r de betrokken rechtbank ingeroepen Verdragsbepaling
of van een andere communautaire rechtsregel evenals nopens de geldigheid
van een voor de betrokken rechtbank aangevochten handeling van een
gemeenschapsorgaan. Indien de rechtbank van oordeel is dat een beslissing
nopens de opgeworpen interpretatie - of geldigheidsvraag noodzakelijk
is voor het wijzen van haar uitspraak, kan zij de vraag aan het Hof voorleggen. Wanneer de betrokken nationale rechtbank in laatste instantie
zetelt, is zij er zelfs toe verplicht de vraag aan het oordeel van het Hof
te onderwerpen.
Ui~eraard gaat het hier om een procedure die vooral particulieren
aanbelangt. Al neemt de nationale rechtbank de beslissing een prejudiciele
vraag voor te leggen, dan zijn het toch n01maal de gedingpartijen die het
middel opwerpen. De modaliteiten van deze procedure worden hierna
uitvoerig besproken (zie verder, nr 177 en volg.).
e) Overeenkomstig artikel 215, tweede lid, E.E.G. Verdrag moet
de Gemeenschap de schade uit onrechtmatige daad vergoeden die door
haar instellingen of door haar personeelsleden in de uitoefening van hun
functies is veroorzaakt. Krachtens artikel 178 van genoemd Verdrag is
het Hof van Justitie bevoegd kennis te nemen van de daarmee in verband
staande geschillen. Het moet die geschillen oplossen overeenkomstig
,de algemene beginselen welke de rechtstelsels der lid-Staten gemeen
hebben" (art. 215, lid 2).
Op het stuk der contractuele aansprakelijkheid blijven de nationale
rechtbanken daarentegen bevoegd (artikel 215, eerste lid van het Verdrag)
behalve wanneer het een geschil betreft tussen de Gemeenschap en haar
personeelsleden- artikel 179 E.E.G. Verdrag verklaart het Hof bevoegd
ten aanzien van die geschillen binnen de grenzen en onder de voorwaarden vastgesteld in het op hen toepasselijk statuut - of wanneer
krachtens een arbitragebeding vervat in een door of namens de Gemeenschap gesloten publiekrechtelijke of privaatrechtelijke overeenkomst aan
het HofvanJustitie bevoegdheid werd gegeven (art. r8r E.E.G. Verdrag) (r)
De bevoegdheid van het Hof inzake aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad komt hierna nog ter sprake (zie verder, nr 175 en volg.).

(r) Overeenkomstig artikel r8z E.E.G. Verdrag staat het de lid-Staten eveneens vrij
aan het Hof bevoegdheid te verlenen ten aanzien van elk geschil tussen lid-Staten dat
met de materie van het Verdrag verband houdt.
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AFDELING I

De wettigheidscontrole van handelingen
van de Raad en de Commissie
160 - ALGEMENE KENMERKEN. De in artikelen 173 en volg. E.E.G.
Verdrag vervatte regelen inzake de wettigbeidscontrole van bet Hof
ten aanzien van bepaalde bandelingen van de Raad en de Commissie
gaan terug op de gelijkaardige procedures die in de onderscbeiden
lid-Staten bestaan. Vooral bet Franse recbt beeft de opstellers van de
genoemde Verdragsbepalingen tot voorbeeld gediend.
De beroepen strekkende tot wettigbeidscontrole pleegt men te
onderscbeiden van de zogenaamde beroepen in valle omvang. Terwijl
de eerste gericbt zijn tegen een bepaalde overbeidsbandeling waarvan
men de regelmatigbeid betwist (un proces fait a l' acte), betreffen de tweede
normaal een gescbil nopens het bestaan of de omvang van subjectieve
rechten. Het onderscbeid vindt zijn oorsprong in Frankrijk waar een groat
aantal gescbillen omtrent subjectieve recbten voor de administratieve
recbtbanken worden gebracbt zodra de Staat of een ander persoon van
publiek recbt als partij bij bet geding betrokken is : het onderscbeid is
nuttig ten einde die gevallen ten aanzien waarvan de administratieve recbter
•zoals de gewone burgerlijke recbter over de valle recbtsmacbt bescbikt,
binnen bet kader van de administratieve recbtsmacbt te onderscbeiden
van de beroepen tot aanvecbting van een overheidsbandeling in welk geval
de administratieve recbter zich niet over de opportuniteit maar alleen
over de wettigbeid der overbeidsbandeling mag uitspreken.
Vermits de recbtbank die over de wettigbeid van een overbeidsbandeling uitspraak doet, zich niet mag inlaten met de opportuniteit
der bandeling, mag zij zich evenmin in de plaats stellen van de overbeid.
Wanneer zij tot de onregelmatigbeid der bandeling besluit kan zij haar
vernietigen maar niet bervormen.
Tenslotte beeft de uitgesproken vernietiging absolute werking erga
omnes. De nietigbeid wordt vastgesteld ex tunc dit is vanaf bet ogenblik
waarop de bandeling tot stand kwam (zie verder, Lagrange, M., o.c.,
biz. 92 en volg.).

§

Beroepen tot nietigverklaring van onregelmatige overheidshandelingen.

I. -

161 - AARD DER BESTREDEN OVERHEIDSHANDELING. Niet alle bandelingen van de Raad en de Commissie kunnen door het Hof op de bierna
vermelde gronden worden nietig verklaard .Artikel 173 E.E.G. Verdrag
zegt in dit verband: ,Het Hof van Justitie gaat de wettigheid na van
de handelingen van de Raad en van de Commissie, voor zover bet geen
aanbevelingen of adviezen betreft".
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Zoais vroeger werd aangeduid zijn aanbeveiingen en adviezen niet
verbindend (art. 189, E.E.G. Verdrag; - zie boven, nr 7). De bedoeling
van artikel 173 van het Verdrag is duidelijk: aileen verbindende handeiingen
kunnen wegens onwettigheid voor het Hof worden aangevochten. Kunnen
dus in elk gevai worden aangevochten : verordeningen, richtlijnen en
beschikkingen, waarvan het verbindend karakter vaststaat (ibid.). Kunnen
nochtans ook worden aangevochten alle andere verbindende handelingen
van de Raad of de Commissie die niet onder een dezer drie officiele
categorieen kunnen worden gerangschikt zoals bv. een door de Raad
gesioten internationale overeenkomst (Bebr, G., Judicial Control of the
European Communities, London, 1962, blz. 54). In tegenstelling tot artikel33
E.G.K.S. Verdrag bevat artikei 173 immers een negatieve, geen positieve
opsomming van verbindende en derhalve voor nietigheidsberoep vatbare
overheidshandeiingen. Om dezelfde reden werd vroeger aanvaard dat
tegen de in artikelen 54 en 63 E.E.G. Verdrag voorziene algemene programma's een beroep tot nietigheid kan worden ingesteld (zie boven,
nr 26, in fine).
Tot dusver kunnen geen arresten van het Hof worden aangewezen
waarin het onderscheid tussen verbindende, dit zijn voor beroep vatbare,
en niet-verbindende, dit zijn niet voor beroep vatbare handelingen, in
verband met het E.E.G. Verdrag ter sprake komt. Wel zijn er reeds
arresten die dit onderscheid met betrekking tot artikel 33 E.G.K.S. Verdrag
bespreken (zie hieromtrent Bebr, o.c., biz. 38 en volg.; - Bn!ban, J., o.c.,
blz. 1062 en voig.). Ingevoige het in de voorgaande alinea gesignaieerde
verschii van redactie tussen artikei 33 E.G.K.S. Verdrag en artikel 173
E.E.G. Verdrag kunnen de in dat verband door het Hof neergelegde
regelen niet zonder nader onderzoek ten aanzien van het E.E.G. Verdrag
worden overgenomen.
162 - ToT BEROEP GERECHTIGDE PERSONEN. Men ZOU geneigd zijn
uit het voorgaande af te Ieiden dat het recht om een beroep tot nietigheid
in te stellen zeer ruim is. Dit is ook wei zo wat betreft het recht van de
lid-Staten aismede van de Raad en de Commissie. Deze personen of
instellingen moeten niet eens biijk geven van een beiang bij het instellen
der nietigheidsvordering (Lagrange, M., o.c., biz. 85). De toestand is
evenwei fundamenteei verschillend voor wat betreft particuiiere natuurlijke
of rechtspersonen.
Weliswaar zijn in het E.E.G.Verdrag (in tegenstelling tot de E.G.K.S.en E.G .A.-Verdragen) ( 1) alle ondernemingen principieel gerechtigd
een beroep tot nietigheid in te stellen (Stein, E., and Hay, P., New legal
remedies of enterprises: a survey, in American Enterprise in the European
Common Market, A legal Profile, Ann Arbor, 1960, blz. 459 en volg.,
op biz. 465). Nochtans kunnen zij dit uitsiuitend doen tegen bepaalde

(1) Zie BREBAN,
rechtsleer.

J..

o. c., biz. 905 en volg. met verwijzingen naar

rechtspraa.~

en
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in het Verdrag aangeduide overheidshandelingen. Artikel 173, tweede lid,
E.E.G. Verdrag voorziet immers: ,Iedere natuurlijke of rechtspersoon
kan onder dezelfde voorwaarden (bedoeld wordt : als de lid-Staten, de Raad
of de Commissie) beroep instellen tegen de tot hem gerichte beschikkingen,
alsmede tegen beschikkingen die, hoewel genomen in de vorm van een
verordening, of van een beschikking gericht tot een andere persoon,
hem rechtstreeks en individueel raken".
Het beroepsrecht van particulieren wordt hiermede ten zeerste
ingeperkt. Zij kunnen geen rechtstreeks beroep tot nietigheid instellen
tegen werkelijke verordeningen evenmin als tegen richtlijnen (over deze
begrippen, zie boven, nr 7). Een in de vorm van een verordening gegoten
beschikking kan immers niet als een werkelijke verordening worden
aangemerkt. Bovendien is het onwaarschijnlijk dat de Raad of de Commissie
zich aan dergelijke grove machtsafwending zal schuldig maken.
Zelfs tegen een beschikking, dit is een individuele, geen algemeen
geldende overheidshandeling (zie hoven, nr 7), kan een particulier, ingevolge
de bewoording van het tweede lid van artikel 173, slechts beroep aantekenen
indien zij rechtstreeks tot hem is gericht of, wanneer zij tot een ander
persoon is gericht of in de vorm van een verordening is genomen, indien
zij hem rechtstreeks en individueel raakt. Particulieren moeten dus een
persoonlijk belang bij het instellen van het beroep kunnen aantonen.
163 - Het Hof van Justitie werd in de gelegenheid gesteld voorgaande
begrippen te verduidelijken (1).
In d.: ::lop van het jaar 1962 werd namelijk een beroep tot nietigheid
ingesteld tegen twee verordeningen. Het eerste beroep ging uit van
verschillende Franse federaties voor groenten, fruit en rozijnen bijgestaan
door een Frans publiekrechtelijk orgaan, de Assemblee Permanente des
Presidents de Chambres d' Agriculture, en was gericht tegen bepaalde artikelen
van Verordening nr 23 van de Raad houdende de geleidelijke totstandbrenging van een gemeenschappelijke marktordening in de sector groenten
en fruit. Het tweede beroep werd ingesteld door een aantal verenigingen
van Franse, Nederlandse en Duitse slagers en handelaars. Ret betrof
Verordening nr 26 van de Raad waardoor bepaalde mededingingsregelen
op de voortbrenging van en de handel in landbouwprodukten werden
toegepast (zie hoven, nr 100). In beide zaken werd door verweerster,
de Raad van de E.E.G., de onontvankelijkheid van het beroep opgeworpen
op grand van artikel 173, tweede lid, E.E.G. Verdrag. In zijn arresten
van 14 december 1962 in de gevoegde zaken 16 en 17/62 en 19 t/m 22-62
( r) Het Hof had reeds meermaals de gelegenheid zich uit te spreken over de soortgelijke maar niet analoge begrippen die in artikel 33, tweede lid, EGKS Verdrag worden
gebruikt. Zie hierover BREBAN, J., o. c., biz. 1074 en volg. Bij de uitlegging van art. 173
E.E.G. Verdrag mag aileen ,met de grootste terughoudendheid een beroep worden gedaan
op de overeenkomstige bepalingen in het Verdrag van Parijs, in het bijzonder art. 33,
en op de rechtspraak waartoe deze aanleiding hebben gegeven" (Adv.-Gen. Lagrange in
zijn conclusies in de gevoegde zaken r6 en 17-62, ]urisprudentie, VIII, op blz. 967).
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(met gelijkluidende conclusies van Advocaat-Generaal Lagrange) heeft
het Hof verweerster gelijk gegeven (]urisprudentie, VIII blz. 943 en 985).
De motivering van beide arresten is nagenoeg gelijk.
Omtrent het onderscheid tussen (voor beroep vanwege particulieren
vatbare) beschikkingen en (voor zulkdanig beroep niet vatbare) verordeningen
merkt het Hof op ,dat de beschikking voornamelijk daardoor wordt gekenmerkt, dat de kring dergenen voor wie zij is bestemd, beperkt is, terwijl
de verordening, die in de eerste plaats een normatief karakter draagt,
niet van toepassing is op een beperkt aantal met name genoemde of
bepaalbare natuurlijke of rechtspersonen, doch op groepen, die in hun
geheel en in abstracto worden aangeduid". Het is aan de hand van dit
criterium dat het Hof client uit te maken of een bepaalde handeling een
beschikking dan wel een verordening is. Bij het onderzoek van deze vraag
mag het Hof zich immers ,niet bepalen tot de officiele benaming van
de handeling, doch moet in de eerste plaats met doel en inhoud rekening
houden". Voorts stelt het Hof voorop dat, indien een als verordening
bestempelde handeling bepalingen bevat die het karakter van een beschikking vertonen, deze bepalingen, daargelaten de vraag of de bestreden
handeling in haar geheel terecht als een verordening is beschouwd, door
particulieren kunnen bestreden worden op grond van artikel 173, tweede lid,
E.E.G. Verdrag (r).
Vermits in casu de bestreden verordeningen voor objectief bepaalde
gevallen gelden en in alle lid-Staten onmiddellijk rechtsgevolg hebben
ten aanzien van in het algemeen en in abstracto bepaalde groepen personen
en vermits zij geen van verzoeksters individueel raken, konden zij, volgens
het Hof, niet als gecamoufleerde beschikkingen worden aangemerkt en
bijgevolg evenmin rechtstreeks door particulieren worden aangevochten.
Het Hof verwierp ook het argument als zou een vereniging, die een groep
natuurlijke of rechtspersonen vertegenwoordigt, individueel geraakt worden
door een handeling die de algemene belangen van die groep treft en
bijgevolg tot beroep gerechtigd zijn. Het beroep werd dus onontvankelijk
verklaard.
164 - In zijn arrest van rs juli 1963 in de zaak 25-62 kon het Hof zijn
standpunt ten opzichte van het beroepsrecht van particulieren nog wrder
verduidelijken (Jurisprudentie, IX, blz. 207 en volg. met conclusies van
Adv-.Gen. K. Roemer op blz. 237 en volg.). In deze zaak werd een nietigheidsberoep ingesteld door een Duits importeur van clementines, de
commanditaire vennootschap Plaumann & Co., tegen een beschikking
van de Commissie van 22 mei rg62. Door deze beschikking die tot de
Duitse Bondsrepubliek was gericht, werd een verzoek van deze lid-Staat
tot verlaging van douanerechten op uit derde landen ingevoerde clementines afgewezen.
(1) De in de ]urisprudentie gepubliceerde tekst van de besproken arresten luidt :
, . . . niet kunnen worden bestreden ... ". Dit is een duidelijke drukfout.
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Als verweer tegen het door Plaumann ingestelde beroep voerde
de Commissie o.m. de onontvankelijkheid van het beroep aan op grond
van artikel 173, tweede lid, E.E.G. Verdrag. Zij stelde dat de aangevochten beschikking in werkelijkheid voortgaande op de aard ervan
een verordening was, dat zij in geen geval een tot een andere persoon
gerichte beschikking was in de zin van artikel 173, tweede lid doordat
zij aan een lid-Staat was geadresseerd en tenslotte dat zij Plaumann evenmin
rechtstreeks en individueel raakt. Overeenkomstig het tweede lid van
artikel 173 volstaat elk van deze drie redenen om het door een particulier
ingesteld beroep tot nietigheid onontvankelijk te verklaren.
Ten aanzien van het eerste verweermiddel stelde het Hof in aansluiting met het in het vorig nummer besproken arrest dat ,de beschikking
wordt gekenmerkt door het beperkte aantal dergenen tot wie zij is gericht;
dat derhalve voor de beantwoording van de vraag of hier al dan niet sprake is
van een beschikking, client te worden onderzocht of de onderwerpelijke
handeling nader omschreven rechtssubjecten betreft". Vermits de litigieuze
beschikking gericht was tot de Regering der Bondsrepubliek en de afwijzing
inhield van een welbepaald verzoek van deze lid-Staat is het duidelijk
volgens het Hof dat de bestreden handeling een , ,beschikking is welke
een bepaald rechtssubject raakt en slechts ten zijnen opzichte verbindende
kracht bezit".
Nopens het tweede verweermiddel volgens hetwelk de in artikel 173,
tweede lid, voorkomende woorden andere persoon niet zien op de lidStaten in hun hoedanigheid van openbaar gezag en dat particulieren
derhalve niet gerechtigd zijn een nietigheidsberoep in te stellen tegen tot
een Staat gerichte beschikkingen, merkte het Hof op dat de letter en
de grammaticale betekenis van voornoemde bepaling de ruimste interpretatie rechtvaardigen, dat de Verdragsbepalingen nopens het beroepsrecht der rechtsonderhorigen niet restrictief mogen worden uitgelegd
en dat het stilzwijgen van het Verdrag op dit punt derhalve niet als een
beperking mag worden opgevat. Hieruit volgt dus dat particulieren ook
tot een lid-Staat gerichte beschikkingen mogen aanvechten op voorwaarde dat dergelijke beschikkingen hen rechtstreeks en individueel
raken.
Omtrent dit laatste vereiste gaf het Hof de volgende verduidelijking.
Personen die niet de bestemmelingen van een beschikking zijn, kunnen
slechts stellen dat zij door de beschikking individueel worden geraakt
, ,indien deze beschikking 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 soortgelijke wijze als de adressant". Vermits in casu de bestreden beschikking
de vennootschap Plaumann raakt in haar hoedanigheid van importeur
van clementines d.w.z. uit hoofde van een commercieel beroep dat ten
allen tijde door ieder onderhorige kan worden uitgeoefend, karakteriseert
de bestreden beschikking haar niet op soortgelijke wijze als een adressant.

Om deze reden, en uitsluitend om deze reden, werd het door Plaumann
ingestelde beroep tot nietigheid door het Hof onontvankelijk verklaard.
165 - Door de Belgische naamloze vennootschap Glucoseries reunies
werd op 20 december 1963 een beroep tot nietigverklaring ingesteld tegen
een beschikking van de Commissie van 28 november 1963 waardoor
de Franse Republiek gemachtigd werd een compenserende hefting te leggen
op de invoer van glucose-dextrose uit de overige lid-Staten. Vooraleer
zich over de grand van de zaak te kunnen uitspreken diende het Hof
te Luxemburg opnieuw te statueren over de ontvankelijkheid van dit
beroep. Het deed zulks op 2 juli 1964 in de zaak r/64 (nog niet gepubliceerd
in de furisprudentie van het Hof).
Door de Commissie was als verweer aangevoerd dat de bestreden
beschikking verzoekster niet rechtstreeks en individueel raakt. Verzoekster
had hierop geantwoord dat dit wel degelijk het geval was vermits zij naar
haar zeggen de enige Belgische onderneming is die voor de uitvoer van
glucose van Belgie naar Frankrijk in aanmerking komt zodat zij overeenkomstig de termen van het hierboven besproken arrest inzake Plaumann
tegen de Commissie, moest geacht worden zich ,in een feitelijke situatie
te bevinden welke haar ten opzichte van ieder ander karakteriseert en
haar individualiseert op soortgelijke wijze als de adressant (in casu de
Franse Republiek)". Het Hof was het niet eens met dit antwoord : niet
alleen de uitvoer vanuit Belgie maar oak de uitvoer vanuit de overige
lid-Staten naar Frankrijk wordt door de aangevochten beschikking beinvloed. Ook al ware de bewering van verzoekster juist dat zij de enige
door de beschikking getroffen onderneming is, kan dus niet worden
aanvaard dat verzoekster binnen de Gemeenschap individueel door de
bestreden beschikking wordt geviseerd. Het beroep werd bijgevolg onontvankelijk verklaard.
166 - GRONDEN VAN NIETIGVERKLARING. - In navolging van het Franse
(en ook het Belgische) administratief recht somt artikel 173 E.E.G. Verdrag
de nietigheidsgronden op van handelingen van de Raad en de Commissie.
Deze gronden die zowel door de lid-Staten, de bevoegde gemeenschapsorganen als, binnen de hierboven aangegeven grenzen, door particuliere
ondernerningen kunnen worden aangevoerd zijn : onbevoegdheid, schending
van wezenlijke vormvoorschriften, schending van het Verdrag of van
enige uitvoeringsregeling en misbruik van bevoegdheid (detournement
de pouvoir). Tot dusver werd aan het Hof geen gelegenheid geboden om
zich over de juiste betekenis van deze gronden in verband met het E.E.G.
Verdrag uit te spreken. Daarentegen had het Hof reeds ruimschoots de
gelegenheid zulks te doen in verband met het E.G.K.S. Verdrag waar
in artikel 33, eerste lid dezelfde nietigheidsgronden ten aanzien van
handelingen van de Hoge Autoriteit worden aangegeven. Het moge hier
volstaan aan de hand van desbetreffende overzichten van rechtspraak
de inhoud van genoemde gronden in het kart samen te vatten (Voor meer
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bijzonderheden zie o.m. Mertens de Wilmars, J., De rechtsbescherming
in de Europese Gemeenschappen, R. W., 1962-63, blz. 1426 en volg. ;-dezelfde,
Legaliteitstoezicht in het Recht der Europese Gemeenschappen, R. W.,
1961-62, blz. 2503 en volg.; - dezelfde, De Europese Gemeenschappen
en het administratief recht, S.E. W., 1962, 673 en volg.; - Goffin, L.,
De rechtsbescherming in de Europese gemeenschappen, in ]uridische aspecten
van de Europese integratie, Leuven, 1964, u6 en volg. Zie ook de vroeger
geciteerde verhandelingen van Bebr, o.c., blz. 79 en volg. en Breban, J.,
o.c., blz. I08I en volg.).
Onbevoegdheid is een algemeen bekende maar, althans in verband
met het E.G.K.S. Verdrag, weinig aanvaarde grond van nietigverklaring.
De toepassing ervan veronderstelt een klare aflijning van bevoegdheden
zowel tussen de gemeenscbappelijke overheden onderling als tussen
deze organen en de nationale autoriteiten. In verband met deze afbakening
van bevoegdheden wees bet Hof enkele arresten waaruit blijkt dat
bevoegdbeidsdelegatie tussen de communautaire instellingen slecbts in
beperkte mate, met betrekking tot uitvoeringsmaatregelen, is toegelaten.
Anderzijds besliste bet Hof dat de gemeenscbappelijke overheden niet
aileen de baar door een verdragsbepaling uitdrukkelijk toegekende bevoegdbeden bezitten maar bovendien alle impliciete bevoegdbeden die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de doelstellingen van bet Verdrag
(zie verder Mertens, J., S.E. W., 1962, blz. 673 en 674 met verwijzingen).
Schending van wezenlijke vormvoorschriften is de tweede grond van
nietigverklaring. Door de Verdragen wordt niet aangegeven welke vormvoorschriften als wezenlijk moeten worden bescbouwd. Het wordt aan
het Hof overgelaten zulks uit te maken. Door de rechtsleer worden die
vormvoorschriften wezenlijk genoemd waarvan de schending de definitieve
inhoud van de bestreden handeling mogelijks beinvloed heeft (Bebr, G.,
o.c., blz. 82). Aldus zijn wezenlijke vormvoorschriften : het vereiste
de betrokken partijen vooraf te horen of hun de gelegenheid te geven
opmerkingen te maken, het vereiste voor de overheid die de beslissing
neemt, vooraf bet advies in te winnen of zich de medewerking te verzekeren
van een andere overheid, de verplichting de genomen beslissing te
motiveren.

De inhoud van dit laatste vormvoorschrift werd door het Hof, steeds
in verband met het E.G.K.S. Verdrag, nader uitgewerkt. De motiveringsplicht strekt niet aileen tot bescherming van de rechtsonderhorigen, maar
heeft ook als doel het Hof in staat te stellen zijn opdracht om de wettigheid van overheidshandelingen na te gaan, te vervuilen. Zij werd door
het Hof ruim geinterpreteerd. Aldus moet de betrokken overheid aile
feitelijke gegevens vermelden van wier aanwezigheid het bestaan van
een bepaalde bevoegdheid in boofde van de betrokken overheid afhankelijk
is. Ofschoon het Hof zich niet over de opportuniteit der bestreden
overheidshandeling mag uitspreken, moet het toch kunnen nagaan of
de feitelijke bevindingen het nemen van de aangevochten maatregel

wettigen (voor een kritiek van deze rechtspraak, zie Bebr, G., o.c., blz. 8
en volg.).
Een overheidshandeling die met naleving van de wezenlijke vormvoorschriften werd uitgevaardigd maar strijdig is met het Verdrag of
met een uitvoeringsregeling daarvan, kan wegens schending van een materiele
rechtsregel worden aangevochten. Indien schending van een Verdragsbepaling een op voldoende wijze afgelijnd begrip is, vergt de uitdrukking
schending van een uitvoeringsregeling enige uitleg. Onder uitvoeringsregelingen worden ongetwijfeld verstaan de algemene regelingen die in
het E.G.K.S. Verdrag door de Hoge Autoriteit en in de E.E.G. en E.G.A.
Verdragen door de Raad en de Commissie kunnen worden uitgevaardigd.
Latere individuele overheidshandelingen mogen met dergelijke algemene
reglementeringen niet strijden. Nochtans kan de overheid die de algemene
regeling uitvaardigde haar naderhand door middel van een nieuwe algemene
regeling wijzigen of intrekken. Vanaf dat ogenblik kan de betrokken
overheid individuele handelingen verrichten die voordien een schending
van een inmiddels gewijzigde of ingetrokken algemene regeling hadden
uitgemaakt. Anderzijds moet eveneens worden aanvaard, hoewel het
nergens uitdrukkelijk wordt gezegd, dat algemene regelingen die krachtens
het E.E.G. of het E.G.A. Verdrag door de Commissie worden uitgevaardigd, de door de Raad genomen algemene regelingen moeten
eerbiedigen. Een verordening van de Commissie die strijdt met een
verordening van de Raad, kan derhalve wegens schending van het Verdrag
of beter van een uitvoeringsregeling daarvan worden aangevochten.
Bet aanvaarden van de tegengestelde oplossing ware een miskenning van
de institutionele structuur die door genoemde Verdragen werd ingesteld
(Bebr, G., o.c., blz. 90).
Een andere vraag is of een schending van ongeschreven algemene
rechtsbeginselen ook als wetschending kan worden aangemerkt. Door
het Hof van Justitie werd deze vraag bevestigend beantwoord. Algemene
rechtsbeginselen wier schending door gemeenschappelijke organen door
het Hof werd gesanctioneerd, zijn : het beginsel van de gelijkheid van
ondernemingen voor de economische wetgeving, het principe der rechtszekerheid en van de verworven rechten ingeval van intrekking van onwettige handelingen (Mertens de Wilmars, J., R. W., 1962-63, 1426; Breban, J., o.c., blz. I 103 en volg.).
Een laatste grond van nietigverklaring is machtsafwending (detournement de pouvoir), in de Verdragen misbruik van bevoegdheid genoemd.
In het E.G.K.S. Verdrag vervult deze nietigheidsgrond een bijzondere rol.
Uitsluitend op grond van misbruik van bevoegdheid kunnen algemene
regelingen van de Hoge Autoriteit door particulieren rechtstreeks worden
aangevochten (artikel 33, tweede lid, E.G.K.S. Verdrag). In het E.E.G.
Verdrag is zulks niet het geval : zoals vroeger werd aangestipt kunnen
algemene regelingen van de Raad en de Commissie slechts zeer uitzonderlijk door particulieren worden bestreden namelijk wanneer zij

739

in werkelijkheid gecamoufleerde irtdividuele heschikkingen zijn (zie hoven,
nr 162 en volg.). In dat uitzonderlijk geval zijn particulieren echter
gerechtigd alle in het Verdrag voorziene nietigheidsgronden aan te voeren.
Het mag dus niet verwonderen dat het Hof, uitspraak doende met
hetrekking tot het E.G.K.S. Verdrag, hijzondere aandacht heeft hesteed
aan de thans hesproken nietigheidsgrond. In overeenstemming met het
nationaal recht der lid-Staten heeft het Hof machtsafwending gedefinieerd
als het nastreven door de overheid van doeleinden welke strijdig zijn met
het doel waartoe de hevoegdheid aan die overheid was gegeven (Mertens
de Wilmars, J., in S.E. W., 1962, hlz. 68o met verwijzing). In tegenstelling tot het nationaal recht heeft het Hof echter aanvaard dat machtsafwending geen suhsidiaire nietigheidsgrond is maar dat hij kan samengaan
met andere gehreken zoals schending van vormvereisten of wetschending.
Verder stelde het Hof dat ook onvrijwillige machtsafwending client
gewraakt te worden. Daaronder wordt verstaan het nastreven door de
overheid van andere dan de wettelijke doeleinden ingevolge een gehrek
aan de nodige voorzichtigheid en heradenheid (ibid.).
167 - TERMIJN. - Overeenkomstig het derde lid van artikel 173 E.E.G.
Verdrag moet het heroep tot nietigverklaring van een handeling van
de Raad of van de Commissie hinnen een termijn van twee maanden
worden ingesteld. Deze termijn loopt, wat verordeningen hetreft, vanaf
de dag van hekendmaking in het Publikatieblad en, wat richtlijnen en
heschikkingen hetreft, vanaf de dag van kennisgeving ervan aan de verzoeker of, hij gehreke daarvan, vanaf de dag waarop de verzoeker van
de handeling heeft kennis gekregen (vgl. artikelen 189 en 191 E.E.G.
Verdrag).
168 - GEVOLGEN DER NIETIGVERKLARING. - Zoals vroeger werd aangestipt kan het Hof, wanneer het tot de onregelmatigheid van een handeling
hesluit, deze handeling slechts vernietigen (zie hoven, nr 160). In heginsel
kan het Hof zich niet in de plaats stellen van de overheid: overeenkomstig artikel 176 E.E.G. Verdrag moet de instelling wier handeling
vernietigd werd, alle maatregelen nemen welke nodig zijn ter uitvoering
van het tussengekomen arrest. Niettemin zal het Hof desgevallend de
algemene heginselen aanduiden die de overheid in acht moet nemen hij
de tenuitvoerlegging van het arrest (Lagrange, M., in S.E. W., 1962,
blz. 89) (1).
Principieel geldt de uitgesproken nietigheid erga omnes en met
terugwerkende kracht. Op dit heginsel en alleenlijk wat hetreft nietig
verklaarde verordeningen bevat artikel 174, tweede lid E.E.G. Verdrag
evenwel een uitzondering. Het hepaalt: ,Wat echter de verordeningen
(1) Dit werd door het Hof gedaan in verband met artikel 34 E.G.K.S. Verdrag dat
althans wat betreft de tenuitvoerlegging van het arrest houdende nietigverklaring ene
overheidshandeling, conform is met artikel 176 E.E.G. Verdrag.

betreft, wijst het Hof van Justitie, zo het dit nodig oordeelt, die gevolgen
van de vernietigde verordening aan, welke als gehandhaafd moeten worden
beschouwd". Deze bepaling geeft aan het Hof de mogelijkheid het beginsel
der retroactiviteit van de nietigheid (de vernietigde handeling wordt
geacht nooit te hebben bestaan) te verzoenen met het beginsel van de
eerbiediging van verworven rechten die in uitvoering van de inmiddels
vernietigde handeling werden gecreeerd.
Naast een recht op nietigverklaring der onregelmatige handeling
komt aan de verzoeker ook het recht toe schadevergoeding te eisen. Artikel
176, tweede lid E.E.G. Verdrag zegt zulks uitdrukkelijk doordat het
verwijst naar artikel 215, tweede lid van hetzelfde verdrag. Laatstgenoemd artikel regelt de niet-contractuele aansprakelijkheid van de
Gemeenschap (zie verder, nr 175 en volg.). Schadevergoeding kan evenwel
niet worden toegewezen wanneer de door verzoeker beweerdelijk geleden
schade op een overheidshandeling berust waarvan het Hof de vernietiging
heeft geweigerd bv. omdat de eis van verzoeker strekkende tot nietigverklaring onontvankelijk was. Een niet vernietigde bestuurshandeling
kan immers als zodanig geen fout opleveren welke aan de rechtsonderhorigen schade toebrengt (arrest van 15 juli 1963 in de zaak 25-62,
]urisprudentie, IX, biz. 207 en volg.).
·

§

Beroepen tot vaststelling van onregelmatige weigeringen
om te besluiten.

2. -

169 - BEGRIP. - Een beroep tot nietigverklaring kan uitsluitend worden
ingesteld wanneer een verbindende, beweerdelijk onregelmatige overheidshandeling werd uitgevaardigd. Tegen een schuldig verzuim te handelen
is dergelijk beroep machteloos. Vandaar v9orziet artikel 175 E.E.G. Verdrag
in een speciale procedure. ,lngeval de Raad of de Commissie, in strijd
met dit Verdrag, nalaat een besluit te nemen, kunnen de lid-Staten en
de overige instellingen van de Gemeenschap zich wenden tot het Hof
van J ustitie om deze schending te doen vaststellen". Het derde lid van
datzelfde artikel vervolgt: ,,Iedere natuurlijke of rechtspersoon kan
onder de in de voorgaande alinea' s vastgestelde voorwaarden bij het Hof
van Justitie zijn bezwaren indienen tegen het feit dat een der instellingen
van de Gemeenschap heeft nagelaten te zijnen aanzien een andere handeling te verrichten dan het geven van een aanbeveling of een ad vies".
De genoemde personen kunnen dus onder bepaalde voorwaarden opkomen
tegen een onwettig niet-handelen van de Raad of de Commissie. Deze
procedure vindt haar oorsprong in het recours en carence uit het Franse
administratief recht.
Vooraleer een dergelijk beroep bij het Hof kan worden ingesteld
moet de nalatige overheid in gebreke zijn gesteld. Het tweede lid van
artikel 175 bepaalt: ,Dit beroep is slechts ontvankelijk indien de betrokken
instelling vooraf tot handelen is uitgenodigd". Heeft de aldus in gebreke
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gestelde overheid haar houding niet bepaald na twee maanden te rekenen
vanaf de uitnodiging tot handelen, dan kan een beroep tot vaststelling
van dit schuldig niet-handelen binnen een nieuwe termijn van twee maanden
worden ingesteld.
170 - VooRWAARDEN. Zoals in het geval van beroepen tot metlgverklaring kan een beroep wegens niet-handelen slechts worden ingesteld
met betrekking tot verbindende handelingen. Verzuimt de Raad of de
Commissie in strij d met het Verdrag een aanbeveling of een advies te geven
dan staat geen beroep bij het Hof open. Dit is zonder meer duidelijk
wat betreft een beroep ingesteld door particulieren (zie artikel 175, derde lid,
in fine). Ten aanzien van beroepen ingesteld door lid-Staten en instellingen
van de Gemeenschap lijkt dit eveneens te moeten worden afgeleid uit
de in het eerste lid van artikel 175 gebruikte woorden: , ... nalaat een
besluit te nemen ... ".
Zowel de lid-Staten en de overige instellingen van de Gemeenschap
(bedoeld worden de niet in gebreke zijnde communautaire instellingen)
alsook onder de hierna aangegeven voorwaarden de natuurlijke of rechtspersonen, kunnen een beroep wegens niet 7 handelen inleiden. Overeenkomstig artikel4 E. E.G. Verdrag zouden dus naast de Raad en de Commissie
ook het Parlement en zelfs het Hof een beroep kunnen instellen. Het is
duidelijk dat dit, althans wat het Hof betreft, onnauwkeurig is. Het gaat
niet op aari net Hof een berm!psrecht toefe-l<enneil waarvan de beoordellrtg
aan datzelfde Hof is opgedragen (in dezelfde zin Bebr, J., o.c., I22, die
ook het recht van de Commissie bespreekt om beroep in te stellen tegen
een onregelmatige weigering tot handelen vanwege de Raad en omgekeerd).
Particulieren kunnen aileen dan een beroep wegens niet-handelen
voor het Hof brengen wanneer de betrokken instelling heeft nagelaten
te hunnen aanzien een beschikking uit te vaardigen (artikel 175, derde lid) (I).
Hieruit blijkt dat particulieren geen beroep kunnen instellen wegens
het niet-uitvaardigen door de Raad of de Commissie van een verordening
of een richtlijn waarvan de uitvaardiging door het Verdrag wordt voorgeschreven. Uit de aangegeven Verdragsbepaling volgt eveneens dat
een particulier geen beroep kan instellen tegen het uitblijven van een tot
een ander persoon bv. een lid-Staat gerichte beschikking. Dergelijke
verhaalsmogelijkheid ware nochtans nuttig. Zij zou particulieren in staat
stellen op te komen tegen een weigering van de Commissie om tegen
een lid-Staat een procedure in te spannen op grond van artikel I 69
E.E.G. Verdrag wegens miskenning door die lid-Staat van een op hem
rustende verplichting (zie hierover hoven nr I59, sub a). Aldus zou een
particulier er een lid-Staat onrechtstreeks kunnen toe verplichten bepaalde
wijzigingen in zijn wetgeving aan te brengen die bv. ingevolge een

(1) De Franse tekst is duidelijker ,Toute personne physique ou morale peut saisir
Ia Cour de Justice ... pour faire grief a l'une des institutions de Ia Communaute d'avoir
manque de lui adresser un acte autre qu'une recommendation ou un avis".
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door de Raad of de Commissie uitgevaardigde verordening of richtlijn
noodzakelijk zijn geworden (zie hierover Bebr, G., o.c., blz. 123-124) (1).
De afwezigheid van dergelijke onrechtstreekse verhaalsmogelijkheid
vanwege particulieren tegen tekortkomingen van de lid-Staten is des
te meer te betreuren ingevolge het ontbreken, in elk geval op communautair
vlak, van een mogelijkheid tot rechtstreeks optreden vanwege diezelfde
particulieren tegen dergelijke tekortkomingen (voor wat betreft de verhaalsmogelijkheid voor nationale rechtbanken zie verder, nr 203 en volg.).
De bewoording van artikel 175 E.E.G. Verdrag lijkt erop te wijzen
dat beroepen wegens niet-handelen uitsluitend kunnen worden gegrond
op wetschending. Het eerste lid van genoemd artikel zegt immers: ,Ingeval
de Raad of de Commissie, in strijd met dit verdrag, nalaat een besluit
te nemen ... ". Door verschillende auteurs wordt nochtans aangevoerd
dat ook machtsafwending een grond is voor het instellen van een beroep
wegens niet-handelen (Bebr, G., o.c., blz. 128; - Stein, E., and Hay, P.,
o.c., blz. 476 en 477). Tot nog toe had het Hof geen gelegenheid zich
over dit punt uit te spreken.
171 - GEVOLGEN. Zoals in het geval van een beslissing houdende
vernietiging van een onregelmatige overheidshandeling is ook hier de
overheid wier stilzitten gewraakt werd, gehouden de maatregelen te nemen
welke nodig zijn ter uitvoering van het tussengenomen arrest (artikel 176,
eerste lid E.E.G. Verdrag). Het Hof kan zich niet in de plaats van de
overheid stellen. Indien de betrokken overheid naderhand een beslissing
treft die verzoekers onregelmatig achten, dienen zij opnieuw een beroep
(ditmaal tot nietigverklaring) bij het Hof in te stellen (2).

( 1) Door een groep Duitse ondernemingen werd onlangs toch een poging in die zin
ondernomen. Door verordening nr 19 van de Raad wordt aan de lid-Staten de vaststelling
opgelegd van richt- en interventieprijzen in de sector granen. Verzoeksters die van oordeel
waren dat de huidige Duitse wetgeving niet in overeenstemming is met de bepalingen
van die verordening hadden een brief aan de E.E.G. Commissie gericht waarin zij de
Commissie verzochten bij de Duitse regering tussenbeide te komen. Toen zij van de
Commissie geen antwoord kregen stelden verzoeksters bij het Hof een beroep in tot vaststellen van onrechtmatige weigering te handelen. Zij verweten de Commissie dat deze
laatste hun verzoek niet in behandeling had genomen en had nagelaten .,te hunnen opzichte een beschikking te geven t.a.v. de vraag of de Bondsrepubliek Duitsland haar verplichting ... had geschonden ... " alsmede een procedure te beginnen tegen de Bondsrepubliek op grond van artikel r69 E.E.G. Verdrag. Op dezelfde dag waarop het beroep
werd ingesteld ontvingen verzoeksters evenwel een brief van de Commissie waarin deze
hun meedeelt dat zij een aanvang heeft gemaakt met het onderzoek der opgeworpen vragen
en bovendien wijst op de onontvankelijkheid op grond van art. 175, derde lid, van een
eventueel door verzoeksters in te stellen (en inmiddels ingesteld) beroep.
Kort daarop begon de Commissie een procedure tegen de Duitse Bondsrepubliek
op grond van artikel 169 E.E.G. Verdrag. Zodoende was de vordering van verzoeksters
zonder voorwerp geraakt. Het Hof diende dan ook vast te stellen dat er geen aanleiding
meer was over de eis uitspraak te doen (Arrest van 2 juli 1964 in de zaak 103/63 nog niet
gepubliceerd). Aan het Hof werd aldus de gelegenheid ontnomen artikel 175 derde lid
te interpreteren.
(2) In het E.G.K.S. Verdrag liggen de zaken opnieuw anders. Overeenkomstig
artikel 35, derde lid, van dit Verdrag wordt de Hoge Autoriteit indien zij na verloop van
een termijn van twee maanden geen maatregelen heeft getroffen, geacht een negatieve
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Ook bier kunnen verzoekers samen met een vordering tot vaststelling
van een onregelmatige weigering een eis tot schadevergoeding instellen
(artikel 176, tweede lid).

§ 3· - De exceptie van onwettigheid.
172 - BEGRIP EN DRAAGWIJDTE. - In algemene regel kunnen particulieren geen rechtstreeks beroep instellen tot nietigverklaring van verordeningen of richtlijnen (zie hoven, nr I62 en volg.). Wanneer zij dit
uitzonderlijk toch kunnen, met name ten aanzien van in de vorm van
een verordening genomen beschikkingen, moeten zij zulks doen binnen
een termijn van twee maanden vanaf de bekendmaking der bestreden
verordening en op basis van welomschreven nietigheidsgronden.
Dit beperkt beroepsrecht van particulieren wordt aanzienlijk gemilderd
door de regel neergelegd in artikel 184 E.E.G. Verdrag (zie ook verder,
nr I86). Dit artikel luidt: ,Iedere partij kan, ook al is de in de derde
alinea van artikel I73 bedoelde termijn verstreken, naar aanleiding van
een geschil waarbij een verordening van de Raad of van de Commissie
in het geding is, de in de eerste alinea van artikel I 73 bedoelde middelen
aanvoeren om voor het Hof van Justitie de niet toepasselijkheid van
deze verordening in te roepen" (I).
Uit de. bewoording van dit artikel blijkt dat iedere bij een geding
betrokken partij, dus ook particulieren, zonder beperking van tijd (zelfs
na het verstrijken van de periode van twee maanden tijdens dewelke
een rechtstreeks beroep tot nietigverklaring kan worden ingesteld) verordeningen, niet richtlijnen, van de Raad of van de Commissie onrechtstreeks kunnen aanvallen, dit is naar aanleiding van een voor het Hof
hangend geschil nopens een ander rechtsvoorschrift tijdens hetwelk
de geldigheid van de betrokken verordening ter sprake komt. Zulks kan
gebeuren op grand van de vier in artikel I73, eerste lid, genoemde nietigheidsgronden met name onbevoegdheid, schending van wezenlijke vormvoorschriften, wetschending en machtsafwending (over deze gronden,
zie hoven nr 166).
beslissing te hebben genomen. Het Hof kan zich dan meteen over de inhoud van de weigering uitspreken. Er weze vermeld dat het beroep wegens niet-nalaten in het E.G.K.S.
Verdrag ook nog op andere punten van de gelijkaardige in het E.E.G. Verdrag voorziene
procedure verschilt.
(r) In het E.G.K.S. Verdrag is de exceptie van onwettigheid uitsluitend voorzien
ten aanzien van een beroep tegen overheidsbeslissingen waarbij geldstraffen of dwangsommen worden opgelegd (artikel 36 derde lid). Het Hof van Justitie heeft nochtans
beslist dat genoemd artikel een toepassing is van een ongeschreven algemene regel die ook
voor het E.G.K.S. recht geldt (zie MERTENS DE WrLMARs, J., in S.E. W., 1962-63, 1425 met
verwijzingen, alsrnede LAGRANGE, M., in S.E. W., r<;j62, 89 en 90). De exceptie van onwettigheid ener algernene basisregeling kan dus ook daar naar aanleiding van een beroep
tegen om het even welke individuele overheidsmaatregel en niet aileen tegen overheidsmaatregelen houdende oplegging van geldstraffen of dwangsommen worden ingeroepen.
Nietternin blijven er ook op dit punt talrijke verschilpunten tussen de E.G.K.S. en E.E.G.
Verdragen : zie BEBR, G., o. c., blz. 138 en volg.
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De exceptie van onwettigheid kan worden ingeroepen zowel tijdens
een geschil waarbij de geldigheid van een andere overheidshandeling
rechtstreeks wordt aangevochten, bv. waarbij een handeling wordt
bestreden die genomen werd in uitvoering van de bij wijze van exceptie
aangevallen verordening, als naar aanleiding en ter ondersteuning van
om het even welk beroep in volle omvang (men vergelijke artikel 107
der Belgische Grondwet) (zie Bebr, G., o.c., blz. 144 en 145).
173 - Het inroepen van de exceptie van onwettigheid is, zoals hierboven
aangestipt werd, een incidenteel beroep. Het kan slechts gebeuren in
de loop van een aan de gang zijnde procedure. Het Hof van Justitie had
de gelegenheid dit nader te preciseren. In zijn arrest van 14 december 1962,
in de gevoegde zaken nr 31 en 33/62, stelde het namelijk voorop dat de
exceptie slechts kan worden ingeroepen in een geschil dat voor het Hof
zelf aanhangig is; zij kan door gedingpartijen niet voor het Hof worden
gebracht ter gelegenheid van een voor een nationale rechtbank hangend
geschil (]urisprudentie, VIII, blz. 1007 en volg. met eensluidende conclusies
van Adv.-Gen. Roemer op blz. 1023 en volg.).
De feiten kunnen als volgt worden samengevat. Op 16 maart 1961
had de E.E.G. Commissie een beschikking uitgevaardigd houdende
vaststelling van een compenserende heffing op de invoer van volle melkpoeder in de Duitse Bondsrepubliek. Deze beschikking die slechts gold
tot 31 december 1961, werd bij beschikking van de Commissie van
13 december 1961 tot 31 december 1962 verlengd. Op grand van deze
beschikkingen en van de Duitse douanewetgeving had de Regering van
de Bondsrepubliek een aanpassingsrecht vastgesteld op de invoer
van voile melkpoeder uit Belgie, Frankrijk en Nederland. Uit hoofde
van dit aanpassingsrecht werden aan verzoeksters, de Duitse vennootschappen Milchwerke Heinz Wiihrmann & Sohn KG en Alfons Liitticke
GMbH, relatief belangrijke aanslagen opgelegd. Tegen deze aanslagen
hebben verzoeksters in de loop van de maand september 1962 bezwaarschriften ingediend en zodoende een procedure aanhangig gemaakt voor
de bevoegde Duitse instantie.
In de loop van de maand oktober 1962 stelden verzoeksters bovendien
op grand van artikel r84 E.E.G. Verdrag (dus onder de vorm van een
onwettigheidsexceptie) een beroep tot nietigverklaring of niet-toepasselijkverklaring in bij het Hof van J ustitie tegen de hierboven genoemde
beschikkingen van de Commissie. Zij voerden o.m. aan dat de aangevochten beschikkingen in werkelijkheid verordeningen waren waarvan
de niet-toepasselijkheid incidenteel door het Hof kon worden vastgesteld.
Alvorens de vraag te onderzoeken of de bestreden handelingen
in wezen beschikkingen dan wel verordeningen zijn ging het Hof na of
het wel bevoegd was. Het overwoog o.m. ,dat verzoeksters uit de omstandigheid dat artikel r84 niet bepaalt, voor welk gerecht het geschil, waarbij
een verordening in geding is, aanhangig moet zijn, de conclusie trekken,
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dat de niet-toepasselijkheid van de litigieuze verordeningen in elk geval
voor het Hof kan worden ingeroepen; dat hierdoor een mogelijkheid
tot het instellen van beroep zou zijn gegeven, die parallel zou lopen met
artikel 173; dat zulks evenwel niet de strekking is van artikel 184 van
het Verdrag; dat integendeel uit de tekst en de inhoud van dit artikel
voortvloeit, dat het alleen betrekking heeft op de niet-toepasselijkverklaring van een verordening - zulks uitsluitend incidenteel en met
beperkte werking - in een geschil, dat voor het Hof zelf aanhangig is
op grond van een andere bepaling van het Verdrag".
Zoals het Hof terecht opmerkt zou de tegenovergestelde oplossing
leiden, tot het erkennen in hoofde van particulieren van een zelfstandige
vordering tot nietigverklaring van verordeningen en dit zelfs na het
verstrijken van de in artikel 173 genoemde beroepstermijn. Zij zou ook
strijdig zijn met de techniek van artikel 177 E.E.G. Verdrag waarin aan
de nationale rechtbanken en niet aan gedingpartijen het initiatief wordt
gegeven een prejudiciele vraag nopens de geldigheid van een verordening
aan het Hof voor te leggen. Hiermee gaf het Hof meteen de weg aan
die moet worden gevolgd ingeval de geldigheid van een handeling van
een gemeenschappelijke overheid naar aanleiding van een voor een nationale rechtbank hangend geschil te berde komt : de bij de nietigheid
belang hebbende gedingpartij moet de rechtbank verzoeken de procedure
te schorsen en een prejudiciele vraag aan het Hof voor te leggen (over
deze mogelijkheid, zie verder nr 185 en volg.).
De eis van verzoeksters werd derhalve onontvankelijk verklaard.
174 - GEVOLGEN. - Vermits een overheidshandeling na het verstrijken
van de termijn gedurende dewelke zij rechtstreeks kan worden bestreden
onaanvechtbaar wordt, kan het wellukken van de exceptie van onwettigheid
niet de nietigheid van de in het geding zijnde verordening tot gevolg
hebben. Artikel 184 laat dit zeer duidelijk tot uiting komen: het spreekt
namelijk over de niet-toepasselijkheid en niet over de nietigheid der
aangeklaagde handeling. Het Hof zal de onregelmatig bevonden verordening weigeren toe te passen.
Deze niet-toepassing zal weliswaar leiden tot de nietigheid van
de individuele beschikking die de onregelmatige verordening tot grondslag
heeft : eerstgenoemde verliest immers haar juridische basis. Anderzijds
is er veel kans dat de overheid wier verordening door het Hof niettoepasselijk is verklaard, de verordening zal wijzigen of zelfs intrekken
ten einde andere procedures tot niet-toepasselijkheid te voorkomen.
In tegenstelling tot de nietigverklaring van een handeling geldt
de buitentoepassingverklaring slechts inter partes. Evenmin heeft zij
terugwerkende kracht : zij geldt ex nunc.

AFDELING

II

De aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad
175 - Overeenkomstig het tweede lid van artikel 215 E.E.G. Verdrag
moet de gemeenschap inzake de niet-contractuele aansprakelijkheid overeenkomstig de algemene beginselen welke de rechtstelsels 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 van het Verdrag voorziet van zijn kant in de bevoegdheid
van het Hof van Justitie om van de daarmee verband houdende geschillen
kennis te nemen.
In afwezigheid van expliciete uitspraken van het Hof met betrekking
tot artikel215 client de hierna volgende commentaar uiteraard tot algemeenheden beperkt te blijven (1).
r:; Onder niet-contractuele aansprakelijkheid moet de aansprakelijkheid
uit onrechtmatige daad worden verstaan. Omtrent de contractuele aansprakelijkheid van de Gemeenschap geeft het eerste lid van artikel 215
E.E.G. Verdrag een aanduiding (zie hoven, nr 159, sub e).
De Gemeenschap is aansprakelijk voor de schade die door haar
instellingen of door haar personeelsleden in de uitoefening van hun
functies is veroorzaakt. Het Parlement, de Raad, de Commissie, eventueel
het Economisch en Sociaal Comite en zelfs het Hof zijn instellingen van
de Gemeenschap (artikel 4 E.E.G. Verdrag). Het is echter moeilijk denkbaar dat het Hof zich zou moeten uitspreken over vergoeding van schade
die het zelf zou hebben veroorzaakt. In werkelijkheid client men te aanvaarden dat de rechtsprekende functie - bijzondere omstandigheden
daargelaten - ingevolge haar aard geen aanleiding kan geven tot aansprakelijkheid (Goffin, L., in de in noot geciteerde bijdrage, nr 55 met
verwijzing). Onder personeelsleden verstaat men alle in artikel 212
E.E.G. Verdrag en de uitvoeringsbepalingen daarvan bedoelde personen
(vgl. Suetens, L. P., in Kroniek van Europees Recht, R. W., 1963-64, 123 I1232). Er wordt over getwist of de woorden in de uitoefening van hunfuncties
alleenlijk slaan op personeelsleden dan wel ook op instellingen (Goffin, L.,
o.c., nr 54). Men kan zich nochtans moeilijk het geval inbeelden van
een instelling die niet in de uitoefening van haar functies optreedt. Evenmin
is de draagwijdte van genoemde woorden duidelijk. Valt daaronder ook
de schade die door personeelsleden werd veroorzaakt ter gelegenheid van
de uitoefening van hun functies of die met dergelijke uitoefening verband
(r) Daarentegen werden reeds talrijke uitspraken gewezen in verband met artikel 40
E.G.K.S. Verdrag dat de grenzen van de schadevergoedingsplicht in hoofde van de E.G.K.S.
Gemeenschap en haar functionarissen vastlegt. Over deze bepaling en de ermee verband
houdende uitspraken alsmede over de verhouding tussen het E.G.K.S.- en het E. E.G. recht
op dit punt, zie GoFFIN, L., De niet-contractuele aansprakelijkheid der Europese Gemeenschappen, R. W., 1962-63, 1082 en volg. en 2145 en volg.
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houdt zoals bv. de schade voortvloeiend uit de openbaarmaking van
geheime inlichtingen door een personeelslid buiten de diensturen (vgl.
artikel 214, E.E.G. Verdrag)? (1).
176 - Uiteraard zal niet elke door de instellingen of de personeelsleden
in de uitoefening van hun functies veroorzaakte schade de Gemeenschap
tot vergoeding verplichten. Om uit te maken welke schade wei en welke
schade daarentegen niet moet vergoed worden moet het Hof uitspraak
doen overeenkomstig de algemene beginselen welke de rechtstelsels der lidStaten gemeen hebben. Aan het Hof wordt hiermede een onoverzichtelijke
opdracht tot rechtsvinding gegeven (zie hierover Heidrich, A., Die allgemeine Rechtsgrundsiitze der ausservertraglichen Schadenshaftung im
Bereich der Europiiischen Wirtschaftsgemeinschaft, Frankfurt-Berlin, 1961).
Deze formulering laat talrijke vragen rijzen die vooralsnog op een
oplossing wachten. Mag het Hof alleenlijk deze algemene beginselen
in aanmerking nemen die in elke lid-Staat worden teruggevonden? Volstaat
het dat een bepaald beginsel zoals bv. de leer van de aansprakelijkheid
zonder fout of risicoleer in een bepaalde lid-Staat als uitzondering op
een algemene regel wordt aanvaard of worden uitsluitend algemene
beginselen in de voile zin van het woord bedoeld ? Moeten ook de algemene
beginselen inzake aansprakelijkheid van particulieren in het onderzoek
worden betrokken of worden uitsluitend de algemene beginselen inzake
de aansprakelijkheid van openbare besturen bedoeld ?
Van de oplossing die men aan deze en andere vragen geeft hangt
het af in welke mate schuld, causaliteit en schade (ook extra-patrimoniale
schade ?) de drie constitutieve voorwaarden blijven van een aanspraak
op schadeloosstelling naar E.E.G. recht (voor meer bijzonderheden zie
Goffin, L., o.c., nr 59 en volg., alsook de bijdrage van dezelfde auteur in
]uridische aspecten van de Europese integratie, Leuven 1964, biz. 129 en volg.).
(Over het verschil tussen de wetgeving van de lid-Staten inzake aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van particulieren, zie ook hoven
nr 92 en volg.).
AFDELING

III

De prejudiciele vragen
177 - BEGRIP. - Het is duidelijk dat de totstandkoming van het gemeenschapsrecht aanleiding geeft tot talrijke ingewikkelde juridische problemen.
Vragen in verband met de interpretatie van de verdragsbepalingen zijn
onvermijdelijk. Naarmate de gemeenschappelijke instellingen meer en
meer bindende regelingen uitvaardigen zal het aantal dezer vragen toe(I) Over de persoonlijke aansprakelijkheid der personeelsleden waarover het E.E.G.
Verdrag in tegenstelling tot het E.G.K.S. Verdrag (art. 40, tweede lid) niet spreekt, zie
GoFFIN, o. c., nr 57·

nemen : vragen die de uitlegging evenals de geldigheid van deze zogenoemde
secundaire gemeenschapsregelen betreffen, zullen in steeds toenemende
mate worden gesteld.
Wat betreft de geldigheid van door de gemeenschappelijke instellingen
in het raam van het E.E.G. Verdrag verrichte handelingen is er de
wettigheidscontrole van het Hof van Justitie. Onder zekere voorwaarden
en gebeurlijk binnen zekere termijnen kunnen de lid-Staten en soms
ook particulieren de regelmatigheid van sommige communautaire handelingen rechtstreeks of althans bij wijze van exceptie in de loop van een
voor het Hof hangend geschil aanvechten (zie hierover nr 160 en volg.).
Het kan nochtans gebeuren - en het zal in de toekomst steeds meer
voorkomen - dat de geldigheid van een handeling uitgaande van een
gemeenschappelijke instelling in de loop van een voor een nationale
rechtbank hangend geschil wordt in twijfel getrokken. Vermits het
E.E.G. Verdrag de bevoegdheid omtrent de regelmatigheid van communautaire handelingen in laatste instantie aan het Hof van Justitie heeft
willen voorbehouden (1), diende het in een speciale procedure te voorzien.
Deze procedure is neergelegd in artikel 177 E.E.G. Verdrag (2). Zij bestaat
in de bevoegdheid, en in laatste instantie in de verplichting voor de nationale
rechtbank waarvoor de geldigheidsvraag wordt opgeworpen, om de nationale procedure te schorsen en een prejudiciele vraag nopens de geldigheid
der litigieuze communautaire handeling aan het Hof van Justitie voor
te leggen. Uiteraard bestaat deze bevoegdheid, gebeurlijk verplichting,
slechts indien de betrokken nationale rechtbank een beslissing nopens
de opgeworpen geldigheidsvraag voor het wijzen van haar uitspraak
noodzakelijk acht.
Ook wanneer een vraag naar de uitlegging hetzij van het Verdrag
hetzij van een andere communautaire rechtsregel voor een nationale
rechtbank te berde komt kan, en in laatste instantie moet, deze rechtbank,
(I) Onder voorbehoud van de vraag nopens de verenigbaarheid van communautaire
handelingen of desgevallend van het ganse Verdrag met de nationale grondwetten : zie
STEIN, E., and HAY, P., New Legal Remedies of enterprises : a survey, in American Enterprise
in the European Common Market, A legal Profile, I, biz. 48r. Over deze problematiek,
zie verder, nr 204, voetnoot.
(2) De volledige tekst van dit artikel 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 door de instellingen van de Gemeenschap verrichte handelingen,
c) over de uitlegging van de statuten van bij besluit van de Raad ingestelde organen
wanneer die statuten daarin voorzien.
Indien een vraag te dien aanzien wordt opgeworpen voor een rechterlijke instantie
van een der Lid-Staten, kan deze instantie, indien zij een beslissing op dit punt noodzakelijk
acht voor het wijzen van haar vonnis, het Hof van Justitie verzoeken over deze vraag een
uitspraak te doen.
lndien een vraag te dien aanzien wordt opgeworpen in een zaak aanhangig bij een
nationale rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet
vatbaar zijn voor hoger beroep, is deze instantie gehouden zich tot het Hof van Justitie
te wenden".
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indien zij een beslissing op dit punt noodzakelijk acht voor het wijzen
van haar vonnis, een prejudiciele vraag aan het Hof van Justitie voorleggen (zie weer art. 177 E.E.G. Verdrag). Na beslissing van de opgeworpen interpretatievraag door het Hof kan de nationale rechter dan
met kennis van zaken zijn vonnis wijzen. De reden waarom het E.E.G.
Verdrag (1) oak op het stuk van de uitlegging van het gemeenschapsrecht
in deze speciale procedure voorziet, is te vinden in de rechtmatige
bezorgdheid van de opstellers van het Verdrag om eenvormige rechtsregels tegen uiteenlopende interpretaties te vrijwaren. Wil eenvormig
recht eenvorrnig blijven dan moet men de interpretatie ervan, althans
in laatste instantie, aan een en hetzelfde rechtscollege toevertrouwen.
178 - De in artikel 177 E.E.G. Verdrag voorziene procedure inzake
prejudiciele geschillen is voor Belgie niet volledig nieuw. Reeds voor
de totstandkoming der Europese Verdragen kende ons intern recht en
met name ons strafrecht een gelijkaardige procedure. Aldus voorziet
hoofdstuk 3 van de voorafgaande titel Sv, dat als titel heeft Prejudiciele
geschillen, in de verplichting voor de strafrechter de voor hem hangende
procedure te schorsen ingeval een betwisting oprijst nopens de echtheid
van een geschrift of ingeval van betwisting over een onroerend zakelijk
recht. Deze betwistingen moeten vooraf door de burgerlijke rechtbank
worden beslecht (zie verder Simon, J., Strafvordering, I, 1949, nr 750 en
volg).
Binnen de in dit overzicht besproken tijdsbestek werden door het Hof
negen prejudiciele beslissingen gegeven. De eerste dateert van 6 april 1962.
Tijdens hetjaar 1963 werden twee andere beslissingen gewezen. De overige
zes werden tijdens de eerste helft van 1964 uitgesproken. In de loop
van de eerste zeven maanden van 1964 werden daarenboven vier nieuwe
verzoeken om prejudiciele beslissing op de griffie van het Hof geregistreerd (2). Vijf der uitgesproken arresten betreffen de interpretatie van
Verdragsartikelen (3). Een dezer vijf arresten betreft daarenboven de
uitlegging en de geldigheid van een beschikking van de Commissie (4).
(r) Artikel rso E.G.A. Verdrag voorziet, in nagenoeg dezelfde bewoordingen als
deze gebruikt in artikel 177 E.E.G. Verdrag, in een zelfde procedure ten aanzien van het
E.G.A. recht. Het E.G.K.S. Verdrag kent deze procedure daarentegen alleenlijk in verband
met vragen nopens de geldigheid (niet de uitlegging) van besluiten van de Hoge Autoriteit
en van de Raad (art. 41 E.G.K.S. Verdrag; vgl. ook de in dit verband vaak geciteerde
verplichting van de nationale rechtbank tot het voorleggen van een prejudiciele vraag
aan de Hoge Autoriteit op grond van art. 65, vierde lid, E,Q.K.S. Verdrag).
(2) Zie Pub!. Eur. Gem., 1964, biz. 1785, 1787, 2227, 2228 en 2859.
(3) De arresten van 6 april 1962 in de zaak 13/61 (art. 85 E.E.G. Verdrag), van
5 februari 1963 in de zaak 26/62 (artikel 12 E.E.G. Verdrag), van 27 maart 1963 in de
gevoegde zaken 28-30/62 (zelfde artikel), van r8 februari 1964 in de gevoegde zaken 73
en 74/63 (artikel 226 E.E.G. Verdrag), van 15 juli 1964 in de zaak 6/64 (artikelen 102,
93, 53 en 37 E.E.G. Verdrag).
(4) Het arrest van r8 februari 1964 in de gevoegde zaken 73 en 74/63 betreft naast
de uitlegging van artikel 226 van het verdrag, ook de geldigheid en de uitlegging van de
beschikking van de Commissie van 27 juli 1960 (met wijzigingen) betreffende vrijwaringsmaatregelen in verband met de invoer in de Bondsrepubliek van brood en fondant.
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Drie van de overige reeds uitgesproken arresten hebben betrekking op
de interpretatie van verordening nr 3 van de Raad inzake de sociale zekerheid
van migrerende werknemers (1). Het Iaatste van de negen uitgesproken
arresten betreft de uitlegging van verschillende teksten in verband met
de duur van de zittijd van het Europees Parlement (2). De procedures
inzake prejudicieie geschillen komen dus aardig op gang. Terwiji de eerste
geschillen uitsluitend de uitlegging van Verdragsbepalingen betroffen,
houden de laatste geschillen ook verband met de uitlegging, soms de
geldigheid van andere communautaire voorschriften.
Van de negen besiechte prejudiciele geschillen werden er zeven
door Nederlandse rechtbanken aanhangig gemaakt. De twee overigen
werden respectievelijk door een Luxemburgse en een Italiaanse rechtbank
naar het Hof verwezen. Van de vier hierboven vermelde ter griffie geregistreerde verzoeken om prejudiciele beslissing gaan er weer drie uit van
Nederlandse rechtbanken en een van een Italiaanse rechtbank. De Nederlandse rechterlijke instanties tonen zich dus wei bijzonder actief.

§

Aard van de voor prejudiciele beschikking vatbare
geschillen.

1• -

179 - Overeenkomstig artikel 177 E.E.G. Verdrag bestaat de bevoegdheid van het Hof om een prejudicieie beschikking te geven in drie gevallen :
het Hof kan bij wijze van prejudiciele beslissing uitspraak doen over
de uitlegging van het Verdrag, over de geldigheid en de uitlegging van
door de instellingen van de Gemeenschap verrichte handelingen en
tenslotte over de uitlegging van de statuten van de bij besluit van de Raad
ingestelde organen wanneer die statuten daarin voorzien. Deze gevallen
zullen hierna in het kort besproken worden (Over de bevoegdheid van
het Hof inzake prejudiciele geschillen in het algemeen, zie o.m. van den
Heuvel, H., Prejudiciele vragen en bevoegdheidsproblemen in het Europees
recht, Deventer-Antwerpen, 1962, alsmede Suetens, L. P., Prejudiciele
vragen in het E.E.G.- en E.G.A.-recht, R. W., 1962-63, 1913 en volg. ;zie ook Pepy, A., Essai d' une vue d' ensemble sur l' application de l' article 177
du Traite de Rome, D., 1964, Chr., biz. 9 en volg.).
180 - UrTLEGGING VAN HET VERDRAG. In verband met het eerste geval
van bevoegdheid van het Hof met name om zich over de uitlegging van
het Verdrag uit te spreken, had het Hof reeds meermaals de gelegenheid
het onderscheid tussen uitlegging en toepassing van het Verdrag in het licht
te stellen. Het Hof kan zich bij wijze van prejudiciele uitspraak slechts
uiten over de uitlegging van het Verdrag. Het is daarentegen niet bevoegd
de verdragsbepaling(en) wier uitlegging wordt gevraagd toe te passen
op het concrete voor de nationale rechtbank hangende geschil.

(1) Arresten van 19 maart 1964 in de zaak 75/63, van 9 juni 1964 in de zaak 92/63
en van 15 juli 1964 in de zaak 100/63.
(2) Arrest van 12 mei 1964 in de zaak 101/63.
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Reeds in de eerste prejudiciele uitspraak, het reeds vaak vermelde
Bosch-arrest van 6 april 1962 (Jurisprudentie, VIII, blz. 95; - zie hoven
nr 117 en volg.), kwam het onderscheid te berde. De nationale rechter,
in casu het Gerechtshof van 's Gravenhage had de volgende prejudiciele
vraag gesteld : ,of het door Robert Bosch GmbH gevestigd te Stuttgart
in de Bondsrepubliek Duitsland aan zijn afnemers opgelegde en door
deze bij contract geaccepteerde verbod tot exporteren krachtens artikel 85,
lid 2 van het E.E.G. Verdrag nietig is voor zover het de export naar Nederland betreft". Voor het Hof werd te recht opgeworpen dat het verzoek ,niet
vatbaar zou zijn voor een prejudiciele beslissing omdat dit verzoek zich
niet beperkt tot het enkel vragen om een uitlegging in de zin van artikel 177,
maar blijkens zijn formulering in werkelijkheid strekt tot het verkrijgen
van een beslissing van het Hof van J ustitie op een vraag van toepassing
van het Verdrag in een concreet geval".
Het Hof antwoordde daarop dat , waar de strekking der woorden
de uitlegging van het Verdrag van artikel 177 op zichzelf een vraag van
uitlegging kan vormen, de nationale rechter vrij staat zijn verzoek in
een eenvoudige en directe vorm te doen, het aan het Hof van Justitie
overlatend om op dat verzoek slechts te beslissen binnen de grenzen van
zijn bevoegdheid, dat wil zeggen voor zover het vragen van uitlegging van
het Verdrag bevat" (cursivering toegevoegd). Het Hof haalde dan uit
de door de Nederlandse rechter gestelde vraag de elementen met betrekking
tot de uitlegging van artikel 85 met name ,of artikel 85 toepasselijk is
geweest vanaf het ogenblik van de totstandkoming van het Verdrag".
De rest van de vraag met name of het door de firma Bosch opgelegde
exportverbod onder artikel 85, eerste lid valt, liet het onbeantwoord
,omdat deze vraag niet als een zuivere vraag van uitlegging van het Verdrag
kan worden beschouwd ... ".
Het Hof liet nog opmerken dat zijn bevoegdheid tot uitleggen zowel
bestaat ten aanzien van verdragsbepalingen waarvan de toepassing aan
communautaire instanties is opgedragen als ten aanzien van verdragsbepalingen waarvan de toepassing aan nationale autoriteiten is overgelaten.
Ook in het laatste geval is immers een uniforme uitlegging als met
artikel 177 beoogd, noodzakelijk.
181 - In zijn tweede prejudicieel arrest van 5 februari 1963 in de zaak 26/62,
Van Gend en Loos tegen Nederlandse Belastingsadministratie (Jurisprudentie, IX, blz. 3; zie ook R. W., 1962-63, 1925 met noot L. P. Suetens;
S.E. W., 1963, blz. 95 met noot Samkalden; ]. T., 1963, 185 met noot
F. Rigaux; - zie ook verder nr 205) kwam het Hof terug op het besproken
onderscheid. Aan het Hof werd toen gevraagd door een Nederlandse
fiscale instantie, de Tariefcommissie te Amsterdam, of artikel 12
E.E.G. Verdrag waarbij het aan de lid-Staten wordt verboden nieuwe
in- en uitvoerrechten of heffingen van gelijke werking in te voeren of
de op 1 januari 1958 bestaande rechten en heffingen te verhogen, aan
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de burgers ontniddellijk door de rechter te handhaven rechten verleent
en verder of de overheveling van een bepaald produkt van een post van
het in zwang zijnde douanetarief naar een andere hoger belaste post een
verhoging van rechten zoals gewraakt in artikel 12 uitmaakt. Deze overbeveling was het gevolg van het van kracht worden in Nederland, op
1 maart 1960, van een nieuw Tariefbesluit waarin de nomenclatuur was
opgenomen van een tussen de Beneluxlanden overeengekomen en door
de Nederlandse wet van 16 december 1959 goedgekeurd protocol.
In de loop van de procedure voor het Hof was door de Nederlandse
en Belgische regeringen o.m. aangevoerd dat het Hof niet bevoegd was
om zich over de gestelde vragen uit te spreken omdat die vragen niet
de uitlegging van het Verdrag betroffen maar wel de beslechting van
een conflict tussen het gemeenschapsrecht (artikel 12 E.E.G. Verdrag)
en de Nederlandse interne rechtsorde (de Nederlandse goedkeuringswet
van 16 december 1959) of zelfs van een conflict tussen twee internationale
overeenkomsten, het E.E.G. Verdrag en het Beneluxverdrag. Ten aanzien
van dergelijke conflicten is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.
In antwoord op deze opwerping stipte het Hof aan dat het in het
onderhavige geval niet geroepen was ,om te beslissen over de toepasselijkheid van het Verdrag naar de beginselen van Nederlands nationaal recht,
welke beslissing aan de nationale rechter is gebleven, maar dat het uitsluitend is verzocht om een interpretatie, overeenkomstig artikel 177 a)
van het Verdrag, van de strekking van artikel 12 daarvan, bezien binnen
het geheel van het gemeenschapsrecht en uit een standpunt van zijn gelding
ten aanzien van particulieren" (cursivering toegevoegd). Met andere
woorden het Hof stelt uitsluitend een uitlegging van een bepaalde gemeenschapsregel ter beschikking van de nationale rechter. Deze laatste moet
dan de door deze uitlegging vastgestelde gemeenschapsregel in zijn
nationale rechtsorde toepassen (Samkalden, S.E. W., 1963, blz. 109).
In onderhavig geval zal hij namelijk moeten uitmaken aan welke regel,
aan de door het Hof gei:nterpreteerde gemeenschapsregel of aan de interne
Nederlandse wet (of gebeurlijk aan een andere internationale overeenkomst)
hij voorrang moet geven (over deze vraag, zie verder nr 208 en volg.).
182 - In latere prejudiciele beslissingen heeft het Hof het onderscheid
tussen uitlegging en toepassing van verdragsbepalingen regelmatig in
herinnering gebracht (aldus het arrest van 15 juli 1964 in de zaak 100/63,
Van der Veen tegen Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank, en het
arrest van dezelfde datum in de zaak 6/64, Costa tegen E.N.E.L.;- enkel
dit laatste arrest werd reeds gepubliceerd : S. E. W., 1964, 472 en volg.).
In de laatste zaak die later nog ter sprake komt (zie verder nr 213; zie ook
hoven, nr 27 en volg.), had de Giudice Conciliatore van Milaan, gelet op
artikel 177 van het Verdrag tot oprichting van de E.E. G .... en overwegende
dat de (Italiaanse) wet nr 1643 van 6 december 1962 en de daarop volgende presidentiele besluiten ... de artikelen 102, 93, 53 en 37 van genoemd
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Verdrag schenden" een voor hem hangend geding geschorst en de toezending van een authentiek afschrift der gedingstukken aan het Hof bevolen.
Ten aanzien van dit op gebrekkige wijze geformuleerde verzoek
stelde het Hof dat ,het - anders dan bij een beroep ex artikel 169 het
geval is - op grond van artikel 177 het Verdrag niet op een concreet
geval kan toepassen noch kan beslissen over vragen betreffende de overeenstemming van interne rechtsvoorschriften met het Verdrag; dat daarom,
wanneer de uitspraak van de nationale rechter onduidelijk is geformuleerd,
het Hof bevoegd is daarvan alleen die vragen te behandelen, welke de
uitlegging van het Verdrag betreffen; dat het Hof derhalve in het onderhavige geval geen uitspraak kan doen over de vraag of een bepaalde
Italiaanse wet in overeenstemming is met het Verdrag, doch uitsluitend
een uitlegging kan geven van bovengenoemde artikelen, daarbij rekening
houdend met de door de Giudice Conciliatore vermelde rechtsfeiten".
Eens te meer puurde het Hof uit de overgelegde vraag de onderdelen die betrekking hebben op de uitlegging van het Verdrag. Zodra
aan het Hof wordt gevraagd de te interpreteren gemeenschapsregel op
de concrete situatie toe te passen. verklaart het zich, ten aanzien van dat
onderdeel der vraag, onbevoegd. Het onderscheid tussen uitlegging en
toepassing van een rechtsregel is klaarblijkelijk geroepen om in verband
met prejudiciele geschillen een even belangrijke rol te spelen als het op
nationaal vlak in verband met de cassatieprocedure gemaakte onderscheid
tussen rechtsvragen en feitelijke kwesties (r).
183 - Het Hof van Justitie is dus in de eerste plaats bevoegd om zich
bij wijze van prejudiciele beslissing over de uitlegging van het Verdrag
uit te spreken. Na in de voorgaande nummers te hebben onderzocht
wat onder de term uitlegging moet worden verstaan, is het thans wenselijk,
opnieuw aan de hand van de rechtspraak van het Hof, na te gaan wat
onder de woorden uitlegging van het Verdrag komt.
Vooraf weze aangestipt dat eveneens deel uitmaken van het Verdrag
en dus voor interpretatie door het Hof vatbaar zijn de bij het Verdrag
gevoegde bijlagen alsmede de protocollen die, in onderlinge overeenstemming tussen de lid-Staten, aan het Verdrag zijn gehecht (zie artikel239
E.E.G. Verdrag).
Anderzijds is gebleken uit de hierboven besproken arresten dat
het Hof zich er angstvallig van onthoudt naar aanleiding van prejudiciele
uitspraken vragen te beantwoorden in verband met de regelmatigheid
van nationale voorschriften (2) of met betrekking tot conflicten tussen
(I) Het zou wellicht het voorwerp van een interessante studie kunnen zijn de mogelijke verwantschap tussen beide distincties na te gaan.
(2) In het arrest van IS juli 1964 in de zaak roo/63, VanderVeen t. Bestuur van de
Sociale Verzekeringsbank (nog niet gepubliceerd) stelde het Hof uitdrukkelijk dat het niet
bevoegd is op grond van artikel I 77 over de regelmatigheid van nationale voorschriften
te beslissen. Zie ook de laatste rechtsoverweging van het Hof in de zaak 75/63 (arrest
van I9 maart I964), ]urisprudentie, X, blz, 37I en volg.
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gemeenschapsregelen en nationale rechtsregelen. De bevoegdheid van
het Hof ex artikel I 77 beperkt zich tot de uitlegging van het gemeenschapsrecht (in dezelfde zin Amiens, 9 mei I963, D., I963, ]., blz. SS6 met
noot J. Hemard; - over dit arrest, zie hoven nr 96).
Zoals reeds opgemerkt verleent het E.G.K.S. Verdrag geen bevoegdheid aan het Hof tot het geven van prejudiciele geschillen nopens de interpretatie van het Verdrag of van handelingen van de in dat Verdrag voorziene instellingen (zie hoven, derde noot bij nr I77). Uitzonderlijk kan
het Hof toch geroepen zijn om een bepaling van het E.G.K.S. Verdrag
alsmede een artikel van een in het raam van dat Verdrag genomen protocol
op grond van artikelen I77 E.E.G. Verdrag en ISO E.G.A. Verdrag te
interpreteren. Dit was namelijk het geval in de zaak IOI/63, Wagner
tegen Fohrmann en Krier, waarin het Hof op I2 mei I964 een arrest wees
(]urisprudentie, X, blz. 407).
De heren Fohrmann en Krier, heiden leden van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers van het Groothertogdom alsmede van het
Europees Parlement werden door de heer Wagner voor de correctionele
rechtbank te Luxemburg gedaagd wegens de openbaarmaking in een
verbruikerstijdschrift van lasterlijke en eerrovende aantijgingen tegen
laatstgenoemde. Beide beklaagden voerden als preliminair verweer hun
parlementaire onschendbaarheid aan. Weliswaar was de (tweede) dagvaarding buiten de zittijd van de Luxemburgse wetgevende Kamer
betekend ; het was aan de rechtbank echter niet duidelijk of zij eveneens
buiten de zittijd van de Europese Vergadering was uitgegaan. De Luxemburgse rechtbank legde derhalve aan het Hof een prejudiciele vraag voor
nopens de interpretatie van de verdragsregelen en gemeenschapsvoorschriften betreffende de duur van de zittijd van het Europees Parlement,
zijnde artikelen 22 E.G.K.S. Verdrag, I39 E.E.G. Verdrag en I09 E.G.A.
Verdrag alsmede artikel 9 van de protocollen betreffende de voorrechten
en immuniteiten van de E.G.K.S., E.E.G. en E.G.A. Overeenkomstig
laatstgenoemd artikel genieten de leden der Europese Vergadering,
gedurende de duur van de zittijd, op hun nationaal grondgebied van
dezelfde immuniteiten als de leden van het nationaal parlement.
Nopens zijn bevoegdheid om van de aldus gestelde vraag kennis
te nemen zegde het Hof dat, vermits artikel 9 van het Protocol betreffende
de voorrechten en immuniteiten van de E.G.K.S. identiek is aan artikelen 9
van de gelijkaardige E.E.G. en E.G.A. Protocollen en bovendien betrekking
heeft op een instelling, de Vergadering, die aan de drie Gemeenschappen
gemeenschappelijk is, dit artikel moet uitgelegd worden in verband met
artikelen 22 E.G.K.S. Verdrag, I39 E.E.G. Verdrag en I09 E.G.A. Verdrag.
Het Hof heeft de bevoegdheid al deze artikelen gezamenlijk te interpreteren op grond van artikelen I77 E. E.G. Verdrag en ISO E.G.A. Verdrag.
184 - GELDIGHEID EN UITLEGGING VAN GEMEENSCHAPSHANDELINGEN. -

Niet alleen over de interpretatie van Verdragsbepalingen maar ook over
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de interpretatie en de geldigheid van de door de instellingen van de
Gemeenschap verrichte handelingen kan het Hof zich, bij wijze van
prejudiciele beslissing, uitspreken.
Onder instellingen van de Gemeenschap moet men krachtens artikel 4
E.E.G. Verdrag verstaan de Vergadering, de Raad, de Commissie, het Hof
van Justitie en het Economisch en Sociaal Comite. Anderzijds zou het
woord handelingen slaan op elke bindende handeling. Verordeningen,
beschikkingen en richtlijnen van de Raad of van de Commissie, de ordereglementen der onderscheiden instellingen, de door de Gemeenschap
met een derde Staat of een internationale organisatie gesloten verdragen,
de statuten van het gemeenschapspersoneel, daarentegen niet de aanbevelingen en adviezen van de Raad of van de Commissie, zouden dus
vatbaar zijn voor een onderzoek naar de uitlegging of de geldigheid ervan
bij wijze van prejudiciele beslissing (zie verder Suetens, L. P., o.c., nr 2
sub b.).
Wat onder de term uitlegging moet worden verstaan werd hierboven
aangegeven toen het onderscheid tussen uitlegging en toepassing van
verdragsbepalingen werd besproken (zie hoven nr 180 en volg.). In dit
verband moet alleen nog de betekenis van de term geldigheid worden
nagegaan.
185 - Naar aanleiding van de prejudiciele beslissing van het Hof van
18 februari 1964 in de gevoegde zaken 73 en 74/63, N.V. Rotterdam en

Cooperatieve Puttershoek tegen het Nederlands Ministerie van Landbouw
en Visserij, kwam de betekenis van deze term ter sprake (Jurisprudentie, X,
blz. 3 en volg. ; S.E. W., 1964, blz. 330 en volg. met noot Samkalden;
]. T., 1964, 526 en volg. met noot Rigaux).
Op verzoek van de Duitse Bondsrepubliek richtte de Commissie
op 27 juli 1960 een beschikking tot de Duitse en de Nederlandse regeringen
waarbij de Duitse regering gemachtigd wordt om op grond van artikel 226
E.E.G. Verdrag (dat betrekking heeft op het nemen van vrijwaringsmaatregelen tijdens de overgangsperiode) een compenserende belasting
te heffen bij de invoer van fondant uit Nederland tenzij Nederland deze
belasting bij de uitvoer zou heffen. In aansluiting op deze beschikking
van de Commissie heeft de Nederlandse Minister van Landbouw en
Visserij de Heffingsbeschikking fondantinassa 1960' uitgevaardigd waarbij
een heffing wordt opgelegd op de uitvoer van fondant naar Duitsland.
In 1962 maken twee Nederlandse exporteurs van fondant een vordering
aanhangig bij het College van beroep voor het bedrijfsleven, een Nederlandse
administratieve rechtbank, tot nietigverklaring van de heffingsnota' s
die hun in uitvoering van de genoemde Heffingsbeschikking waren toegestuurd. Vooraleer uitspraak te doen over deze vordering legde dit
College meerdere prejudiciele vragen voor aan het Hof. Deze vrageri hadden
enerzijds betrekking op de uitlegging van de beschikking van de ComiiUssie van 27 juli 1960 alsmede van artikel 226 E.E.G. Verdrag en

anderzijds, voortgaande op de aldus door het Hof te geven interpretatie,
op de geldigheid van genoemde heschikking.
Naast andere opmerkingen (waarover verder nr I96, tweede noot)
stelde de Duitse regering in de loop van de aldus voor het Hof hangende
procedure de vraag of in een prejudicieel geschil dat in de regel op
initiatief van particulieren wordt aanhangig gemaakt, de wettigheid van
een tot een lid-Staat gerichte heschikking ter sprake kan komen. Drie
argumenten kunnen, volgens genoemde regering, tegen de positieve
heantwoording van deze vraag worden aangevoerd. In de eerste plaats
spreekt artikel I77, eerste lid, onder litt. h, over de geldigheid van gemeenschapshandelingen terwijl artikel I73 E.E.G. Verdrag gewaagt van de
wettigheid van dergelijke handelingen. lnzake prejudiciele geschillen zou
het Hof zich dus uitsluitend kunnen uitspreken over het formele hestaan
d.i. de geldigheid der gemeenschapshandelingen (of er sprake is van een
hestaande handeling en of die handeling niet later haar kracht verloren
heeft) en niet over de regelmatigheid dezer handelingen. Vervolgens is
volgens artikel I73, tweede lid, E.E.G. Verdrag het heroepsrecht van
particulieren tegen gemeenschapshandelingen ten zeerste ingeperkt (zie
hoven, nr I62 en volg.) zodat de vraag oprijst of particulieren via de omweg
van artikel I77 gerechtigd zijn datgene te doen waartoe zij krachtens
artikel I73 geen hevoegdheid hezitten. Tenslotte stelt artikel I84 E.E.G.
Verdrag de wettigheidsexceptie slechts met hetrekking tot verordeningen
ter heschikking van particulieren (zie hoven nr I72 en volg.).
Door het Hof werd deze opmerking van de Duitse regering niet
expliciet heantwoord. Doordat het de gestelde prejudiciele vragen, zonder
enig voorhehoud nopens zijn hevoegdheid, heantwoordde heeft het evenwel
duidelijk positie gekozen tegen de door de Duitse regering voorgestelde
interpretatie (Rigaux, geciteerde noot, nr I I). In zijn conclusies voor
het hesproken arrest wijdde Advocaat-Generaal Roemer trouwens uitvoerige heschouwingen aan de Duitse opmerking die hij op overtuigende
wijze weerlegde (]urisprudentie, X, hlz. 37 en volg.). Volgens hem omvat
de in artikel I77 gehruikte term geldigheid evenzeer het onderzoek
naar de rechtmatigheid van de litigieuze handeling. Anderzijds verzet
hij zich tegen een heperkte interpretatie van het heroepsrecht dat. particulieren aan artikel I77 ontlenen: het is juist een wezenlijke functie van
artikel I77 de onbevredigende beperking der rechtsbescherming naar artikel 173
ten dele te compenseren. Deze opvatting vindt ook steun in het arrest van
het Hof in de gevoegde zaken 3I en 33/62 (zie hoven, nr I73). In dat
arrest gaf het Hof duidelijk te kennen dat particulieren de regelmatigheid
van een heschikking van de Commissie ter gelegenheid van een prejudicieel
geschil kunnen aanvechten. In een ander arrest met name in de zaak 25-62
had het Hof trouwens reeds aangestipt dat ,de verdragshepalingen nopens
het heroepsrecht der justitiahelen niet restrictief mogen worden uitgelegd" (zie hoven, nr I64; - zie ook de noot van Samkalden onder het
hesproken arrest, S.E. W., I964, hlz. 339).

757

x86 - Door dit arrest werd ten voordele van particulieren een andere
belangrijke rechtswaarborg erkend: zij kunnen naar aanleiding van een
voor een nationale rechtbank hangend geding, dus incidenteel, de regelmatigheid betwisten van een handeling van een gemeenschappelijke instelling zoals bv. van een verordening, van een richtlijn of van een
beschikking van de Raad of van de Commissie. De betrokken nationale
rechtbank kan, en in laatste instantie moet, omtrent de aldus opgeworpen
vraag een prejudiciele vraag stellen aan het Hof van Justitie. Zodoende
kunnen particulieren via artikel 177 E.E.G. Verdrag communautaire
overheidshandelingen bestrijden ook al kunnen zij die niet (of wegens
het verstrijken van de termijnen niet meer) aanvechten hetzij op grond
van artikel 173, .tweede lid E.E.G. Verdrag door het aanhangig maken
bij het Hof van een vordering tot nietigverklaring, hetzij op grond van
artikel 184 E.E.G. Verdrag door het opwerpen, in de loop van een voor
het Hof hangend geschil, van een wettigheidsexceptie.

187 - UrTLEGGING VAN STATUTEN. - Artikel 177 geeft het Hof nog
in een derde geval bevoegdheid om zich bij wijze van prejudiciele beslissing
uit te spreken en namelijk ,over de uitlegging van de statuten van de bij
besluit van de Raad ingestelde organen wanneer die statuten daarin voorzien".
De bespreking van dit derde geval kan zeer kort zijn. Dit deel van
artiker 177 maakt uitsluitend gewag van de statuten van de bij besluit
van de Raad ingestelde organen. De uitlegging van de statuten van bij
het Verdrag ingestelde organen behoort reeds tot de bevoegdheid van
het Hof ingevolge !itt. b (of a) van het eerste lid van artikel 177 (zie boven,
nr 183 en 184).
Voorts kan dit geval hier buiten beschouwing blijven; het heeft
vooral betekenis ten aanzien van het E.G.A. Verdrag waarvan artikel 45
voorziet in de oprichting van zogenaamde gemeenschappelijke ondernemingen. De statuten van dergelijke ondernerningen moeten op voorstel
van de E.G.A. Comrnissie door de Raad worden goedgekeurd (art. 46
en volg. E.G.A. Verdrag).

§

De tot voorlegging van een prejudiciele vraag bevoegde,
respectievelijk verplichte rechtbanken.

2. -

x88 - lNITIATIEFRECHT. - Vooraleer na te gaan welke nationale rechtbanken de bevoegdheid, respectievelijk de verplichting bezitten tot het
voorleggen van een prejudiciele vraag aan het Hof, moet een voorafgaande
vraag worden onderzocht. Het tweede lid van artikel 177 E.E.G. Verdrag
vangt namelijk als volgt aan: ,Indien een vraag ten dien aanzien (met
name ten aanzien van een der voor verwijzing vatbare betwistingen :
zie boven nr 179 en volg.) wordt opgeworpen voor een rechterlijke instantie
van een der lid-Staten, kan deze instantie, het Hof van Justitie verzoeken
over deze vraag een uitspraak te doen".
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De vraag is derhalve gesteld of een rechtbank een prejudiciele vraag
uitsluitend mag voorleggen nadat een der gedingpartijen de vraag heeft
opgeworpen dan wel of de rechtbank ook ambtshalve naar het Hof mag
verwijzen. Alles schijnt er op te wijzen dat de nationale rechtbank uit
eigen initiatief mag verwijzen (zie de argumenten bij Suetens L. P.,
Prejudiciele vragen in het E.E.G. en E.G.A.-recht, R. W., 1962-63, 1913, nr 4).
Deze oplossing lijkt in de lijn te liggen van het arrest van het Hof
van 14 december 1962 in de gevoegde zaken nr 31 en 33/62 (]urisprudentie,
VIII, blz. 1007 en volg.; - zie hoven, nr 173). In dat arrest waarin de vraag
naar de ontvankelijkheid van een in de loop van een nationaal geding
rechtstreeks tot het Hof gerichte onwettigheidsexceptie werd onderzocht,
wijdde het Hof volgende beschouwingen aan de aard van de procedure
voorzien in artikel 177: ,Overwegende dater op client te worden gewezen,
dat het Verdrag een duidelijke scheiding maakt tussen de bevoegdheden
van het Hof en die van de nationale rechters; dat zowel volgens artikel 177
van het Verdrag als volgens artikel 20 van het Statuut van het Hof van
de E.E.G. de nationale rechter dient te beslissen over de vraag of hij het
geding zal schorsen en een prejudiciele beslissing van het Hof zal vragen; dat
indien de partijen bij een voor een nationale rechter aanhangig geschil
zich rechtstreeks tot het Hof zouden kunnen wenden ter verkrijging
van een prejudiciele beslissing, de nationale rechter daardoor zou worden
genoopt de procedure te schorsen in afwachting van de beslissing van
het Hof; dat noch het Verdrag noch het Statuut evenwel een dergelijke
inperking van de bevoegdheden van de nationale rechter kennen"
(cursivering toegevoegd).
In dit arrest stelde het Hof dus voorop dat het de nationale rechtbank is
en niet de gedingpartijen die beslissen over het al dan niet voorleggen van
een prejudiciele vraag en dit in tegenstelling tot het beroep tot nietigverklaring dat binnen de wettelijke grenzen door de betrokken partijen
op eigen initiatief voor het Hof kan worden gebracht. Indien men deze
opvatting consequent doortrekt dan moet men eveneens aanvaarden dat
de rechtbank zelfstandig, d.i. ook ambtshalve, over het voorleggen van
een vraag beslist. Bij het nemen van haar beslissing mag de rechtbank
niet afhankelijk zijn van een verzoek van partijen.
189 -

VERWIJZINGSBEVOEGDHEID

TEGENOVER

VERWIJZINGSVERPLICHTING.

- Het tweede lid van artikel 177 E.E.G. Verdrag luidt als volgt: ,Indien
een vraag te dien aanzien wordt opgeworpen voor een rechterlijke instantie
van een der lid-Staten, kan deze instantie, indien zij een beslissing op
dit punt noodzakelijk acht voor het wijzen van haar vonnis, het Hof
van Justitie verzoeken over deze vraag een uitspraak te doen". M.a.w.
indien een nationale rechtbank de gerezen vraag van Europees recht
pertinent acht (zie verder, nr 193), is zij bevoegd, niet verplicht, een
prejudiciele vraag aan het Hof voor te leggen.
Het derde lid van artikel 177 vervolgt evenwel: ,Indien een vraag
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te dien aanzien wordt opgeworpen in een zaak aanhangig bij een nationale
rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale recht
niet vatbaar zijn voor hoger beroep, is deze instantie gehouden zich tot
het Hof van Justitie te wenden". Nationale rechtbanken die in laatste
instantie uitspraak doen, zijn dus verplicht, onder de hierna aangegeven
voorwaarden, de voor hen hangende procedure te schorsen ten einde
een prejudiciele vraag tot het Hof te richten.
De interpretatie van dit dubbel voorschrift van artikel 177 loopt
niet van een leien dakje. Zoals ten aanzien van de andere verdragsbepalingen
heeft het Hof van Justitie bij de uitlegging van artikel 177, krachtens
datzelfde artikel, het laatste woord.
190 - ToT VERWIJZING BEVOEGDE RECHTBANKEN. Men is het er over
eens dat alle nationale rechtbanken, zo buitengewone als gewone, burgerlijke als correctionele, administratieve zowel als sociaal-rechtelijke rechtscolleges de bevoegdheid bezitten een prejudiciele vraag aan het Hof
over te maken.
De enige vraag die in dit verband rijst, betreft de verwijzingsbevoegdheid van de rechter rechtdoende in kart geding. In twee beslissingen
stelde het Gerechtshof te Amsterdam dat artikel 177 kennelijk niet voor
het kart geding is geschreven (hof Amsterdam, 3 maart 1960, S.E. W.,
Europa, 1960, blz. 8o en volg. met opmerking van Samkalden en
27 april 1961, waarvan de inhoud is weergegeven in het arrest van de
Hoge Raad van 12 januari 1962, N.j., 1962, nr 246). In kort geding wordt
immers maar een voorlopig oordeel uitgesproken ter onmiddellijke voorziening bij voorraad in zaken van onverwijlde spoed. Hiermee zou de
toepassing van artikel 177 onverenigbaar zijn (in dezelfde zin hof 's Gravenhage, 30 juni 1961, S.E. W., Europa, 1961, blz. 170;- Oberlandesgericht
Frankfurt, 31 maart 1960, WuW., 1961, blz. 555). Het merendeel van de
rechtsleer is nochtans terecht de andere mening toegedaan : waarom zou
de rechter in kort geding, wanneer hij zulks wenselijk acht, geen prejudiciele vraag mogen voorleggen. Men late het aan zijn oordeel over te
beslissen of het spoedeisend karakter der zaak zich al dan niet tegen een
schorsing der zaak verzet (zie de conclusies van Adv.-Gen. Eyssen voor
het arrest van de Hoge Raad van 13 januari 1961, N.j., 1962, nr 245 ;zie ook Samkalden, noot onder Hoge Raad, 10 april 1964, S.E. W., 1964,
op blz. 271 met verdere verwijzingen; - anders: Mertens de Wilmars, J.,
De rechtsbescherming in de Europese gemeenschappen, in ]uridische Aspecten
van de Europese Integratie, Leuven, 1964, blz. 85 en volg., nr 33).
Een andere vraag is of een rechter in kort geding tegen wiens voorlopige beslissing geen hogere voorziening openstaat ook verplicht is op
grond van artikel 177, derde lid, een prejudiciele vraag te stellen. Over
deze tweede vraag wordt hierna geharrdeld (zie verder, nr 192).
191 - ToT VERWIJZING VERPLICHTE RECHTBANKEN. Zoals reeds aangestipt voorziet het derde lid van artikel 177 E.E.G. Verdrag in een

verwijzingsverplichting voor rechtbanken, , waarvan de beslissingen
volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hager beroep". De Franse
tekst van het Verdrag spreekt daarentegen van ,juridiction nationale
dont les decisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel
de droit interne". De vraag is zodoende gerezen of ook tot verwijzing
verplicht zijn de rechtbanken wier beslissingen, zoals die der hoven van
beroep, niet vatbaar zijn voor hager beroep dan wel of uitsluitend bedoeld
worden de rechtbanken wier beslissingen niet vatbaar zijn voor hogere
voorziening. Ingeval de laatste opvatting zegeviert zouden, wat Belgie
betreft, alleenlijk het hof van cassatie en de Raad van State tot verwijzen
verplicht zijn (1). Onder ,niet vatbaar voor hogere voorziening" moet
dan immers verstaan worden ,waartegen geen gewoon rechtsmiddel
(verzet, hoger beroep, cassatie; niet : derden verzet, rekwest civiel, verhaal
tegen de rechter) openstaat". Welnu vermits tegen arresten van de hoven
van beroep nog cassatie mogelijk is, zijn deze hoven volgens de tweede
opvatting niet tot verwijzing verplicht.
De tweede opvatting wordt thans nagenoeg algemeen in de rechtsleer
aanvaard (zie o.m. Lagrange, M., o.c., op blz. 102; - Samkalden, noot
onder het Hof van Justitie van 27 maart 1963, S.E. W., 1963, op blz.
229-230, nr 5; - voor Belgie treft men een meer genuanceerde opvatting
aan bij Mertens de Wilmars, J., in ]uridische Aspecten van de Europese
Integratie, nr 34: volgens deze auteur zijn ook de hoven van beroep tot
verwijzing verplicht wanneer hun uitspraak in feite wordt gewezen hetgeen
het toezicht van het hof van cassatie uitsluit). Zij werd eveneens onderschreven door het Gerechtshof te Arnhem in een arrest van 5 december 1962
(gedeeltelijk gepubliceerd in N.J., 1963, nr 241). Tenslotte zijn er redenen
om aan te nemen dat ook het Hof te Luxemburg deze opvatting tot de
zijne heeft gemaakt. In zijn arrest van 27 maart 1963, in de gevoegde
zaken 28-30/62 (zie verder, nr 194) citeerde het Hof de betwiste woorden
van het derde lid van artikel 177 niet in hun oorspronkelijke Nederlandse
versie (zie hoven) maar wei als volgt: ,de nationale rechterlijke instanties ... ,
waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor
hogere voorziening" (cursivering toegevoegd). (Zie ook Samkalden, Een
arrest van het Arnhemse Hof te Luxemburg bevestigd?, S.E. W., 1963, blz. 353)
192 - Valt ook een rechter in kart geding tegen wiens voorlopige beslissing
geen hogere voorziening openstaat zoals de cassatierechter rechtdoende
in kort geding, onder de verwijzingsplicht van artikel 177, derde lid?
Zoals hierboven werd aangestipt bezit hij in elk geval de bevoegdheid
tot verwijzen (zie hoven, nr 190).
Door de Nederlandse Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad,

(r) Over het geval van cassatie tegen arresten van de Raad van State, zie LAGRANGE,
M., o. c., S.E. W., r962, op biz. ro2, noot 2; -MERTENS DE WrLMARS, J., o. c., in Juridische
Aspecten van de Europese Integratie, nr 34, noot; SuETENS, L. P., o. c., R. W., r962-63,
I9I9· Dit middel kan niet als een gewoon rechtsmiddel worden aangemerkt.

Mr Eyssen, werd deze vraag ontkennend beantwoord (zie conclusies
voor Hoge Raad, 13 januari 1961, N.j., 1962, nr 245; S.E. W., Europa,
1960-61, blz. 315). Men kan immers niet zeggen, aldus de AdvocaatGeneraal, dat de cassatierechter in kort geding in laatste instantie recht
doet in de zin van artikel 177, derde lid. Na volledige afdoening van
het kort geding staat de gewone rechtspleging ter beschikking en de rechter
over de grond van de zaak is niet gehouden aan zijn beslissing in kort
geding. Ook de beslissing van de cassatierechter in kort geding blijft dus
voorlopig. De aan de verwijzingsplicht ten grondslag liggende ratio legis
is bijgevolg niet voorhanden.
Deze opvatting kan worden bijgetreden (in dezelfde zin Samkalden,
noot onder Hoge Raad, 10 april 1964, S.E. W., 1964, blz. 267, op blz. 272).
193 - GRENZEN DER VERWIJZINGSVERPLICHTING, EVENTUEEL VERWIJZINGSBEVOEGDHEID. - De verwijzingsplicht van in laatste instantie rechtdoende
rechtscolleges is niet zonder grenzen. Artikel 177, tweede lid, geeft zelf
een beperking aan ten aanzien van de verwijzingsbevoegdheid der nationale
rechtbanken. De niet in laatste instantie zetelende nationale rechtbank
voor dewelke een der problemen rijst waaromtrent een prejudiciele vraag
mogelijk is, kan zich tot het Hof wenden ,indien zij een beslissing op dit
punt noodzakelijk acht voor het wijzen van haar vonnis". Ofschoon het
derde lid van artikel 177, dat de verwijzingsplicht betreft van in laatste
instiuitie £e1elende rechtscolleges deze beperking niet herneemt, wordt
niettemin aanvaard dat zij ook voor tot verwijzing verplichte rechtbanken
geldt.
lndien de nationale rechtbank bijgevolg vaststelt dat de voor haar
hangende vraag van Europees recht niet relevant is voor de beslissing
van het geschil omdat dit geschil buiten enige toepassing van het gemeenschapsrecht kan worden opgelost, moet ook een verwijzingsverplichte
rechtbank geen verwijzing bevelen (zie ook van Gerven, W., Over de
schorsing van nationale procedures inzake miskenning van exclusiviteitscontracten op grand van europeesrechtelijke bepalingen, R. W., 1962-63,
2225 en volg., nr 10 en volg.). Het staat de nationale rechtbank daarbij vrij
de door gedingpartijen opgeworpen middelen of tegen een lagere beslissing
aangevoerde grieven te behandelen in de volgorde die haar goeddunkt
(Saxnkalden, noot onder Hof van Justitie, 27 maart 1963, in de gevoegde
zaken 28-30/62, S.E. W., 1963, blz. 223 en volg., nr 5). Omgekeerd staat
het de nationale rechter evenzeer vrij, vooraleer andere grieven te onderzoeken, in te gaan op een grief voor wier beoordeling het een prejudiciele
beslissing van het Hof van Justitie noodzakelijk acht (aldus het arrest
van de Hoge Raad van 18 mei 1962, inzake Bosch tegen de Geus en
Uitdenbogerd, waarvan de samenvatting gepubliceerd is in N.].B., 1962,
blz. 463-464; - zie hoven, nr 117).
In een zeer recent arrest paste de Franse Conseil d'Etat deze regel toe.
Hij besliste o.m. in verband met artikel 177 E.E.G. Verdrag ,qu'une

juridiction nationale ... telle que le Conseil d'Etat statuant au Contentieux,
n' est tenue de surseoir a statuer sur une affaire pendante devant elle et
de saisir Ia Cour de Justice de Ia Communaute economique europeenne
que si une question relative a !'interpretation du traite est soulevee
dans cette affaire; qu'il ne saurait en etre ainsi que dans le cas ou il existe
un doute sur le sens ou la portee d'une ou plusieurs clauses du traite
applicables au litige principal et si, de la solution de cette difficulte, depend
I' issue du litige". (aldus aangehaald naar de noot van Sk., De Franse
Conseil d'Etat en artikel 177 E.E.G., in S.E. W., 1964, blz. 435-436).
194 - Een tweede beperking van de verwijzingsplicht der nationale
rechtbanken werd onlangs door het Hof van Justitie aan het Iicht gebracht.
In zijn arrest van 27 maart 1963 in de gevoegde zaken 28 tot 30{62, inzake
DaCosta en Schaake N.V. e.a. tegen Nederlandse Belastingsadministratie
{]urisprudentie, IX, blz. 63 en volg.; R. W., 1962-63, 1943 en volg.;
S.E. W., 1963, blz. 223 en volg. met noot Samkalden) liet het Hof namelijk
opmerken dat ,wanneer de opgeworpen vraag zakelijk gelijk is aan een vraag
welke reeds in een gelijksoortig geval voorwerp van een prejudiciele
beslissing is geweest" het gezag van de aldus door het Hof reeds krachtens
artikel 177 gegeven uitlegging de verwijzingsverplichting van het derde lid
van genoemd artikel ,van haar grand kan beroven en derhalve van haar
inhoud kan ontdoen".
Aan het Hof was namelijk (door dezelfde rechtbank, met name de
Nederlandse Tariefcommissie) een gelijke vraag voorgelegd als in een
vroegere zaak met name in de zaak 26-62, Van Gend en Loos tegen
Nederlandse Belastingadministratie (over deze zaak zie hoven, nr r8r) (r).
De Commissie die krachtens artikel 20 van het statuut van het Hof van
Justitie der E.E.G. in de procedure tussenkwam, had betoogd dat het
verzoek om prejudiciele beslissing moest worden afgewezen daar het
wegens de vroeger gegeven uitlegging zonder voorwerp was geraakt.
Hiermee ging het Hof niet akkoord : het verzoek is ontvankelijk; doordat
de gestelde vragen gelijk zijn aan die welke reeds vroeger werden beantwoord
en vennits geen nieuwe gezichtspunten zijn opgedoken, bestaat er voor
het Hof evenwel geen grand tot het geven van een nieuwe interpretatie.
De om uitlegging vragende rechtbank wordt naar het vorige arrest verwezen.
Het Hof stipt evenwel aan dat, alhoewel de verwijzingsplicht van
de in laatste instantie rechtdoende nationale rechtbank in het huidige
geval van haar inhoud was ontdaan, genoemde rechtbank niettemin
,aan artikel 177 de bevoegdheid blijft ontlenen om, indien zij zulks nodig
acht, vragen van uitlegging opnieuw aan het Hof voor te leggen". De

(1) Normaal worden dergelijke zaken, wanneer zij terzelfdertijd voor het Hof hangende zijn zoals in casu, door het Hof gevoegd. Klaarblijkelijk gebeurde dit niet in het
onderhavige geval omdat het Hof deze nieuwe beperking op de verwijzingsplicht uitdrukkelijk heeft willen formuleren (SAMKALDEN, in S.E. W., 1963, biz. 231, in fine).

verwijzingsplicht wordt aldus in een verwijzingsbevoegdheid omgezet
(zie ook verder nr 202).
In zijn arrest van 18 februari 1964, in de gevoegde zaken nr 73 en
74/63 (zie hoven, nr 185), heeft het Hof zijn rechtspraak bevestigd. In
deze zaken had de Commissie de vraag opgeworpen ,of het College van
Beroep voor het bedrijfsleven als rechter in laatste instantie artikel 177,
derde lid, van het Verdrag niet heeft miskend door niet aan het Hof
voor te leggen de aan artikel 12 gegeven uitlegging, welke het ten grondslag
heeft gelegd aan de ter prejudiciele beslissing voorgelegde vragen". Het Hof
antwoordde hierop dat ,uit de overwegingen der uitspraak van voornoemd
College blijkt, dat dit artikel 12 niet zelfstandig heeft uitgelegd, doch
zich er toe heeft beperkt in casu de uitlegging toe te passen, neergelegd
in de reeds vroeger krachtens artikel 177 door het Hof gewezen arresten
26/62 en 28 tot 30/62".
195 - In de rechtsleer wordt wel eens een derde uitzondering op de
verwijzingsplicht van in laatste instantie zetelende rechtbanken aangehaald.
Deze rechtbanken zouden namelijk geen prejudiciele vraag moeten voorleggen indien zij geen redelijke twijfel aan de uitlegging, eventueel de
geldigheid, van het gemeenschapsrecht mogelijk achten. Het kan immers
gebeuren dat een der gedingpartijen uit chicane een interpretatievraag
opwerpt.
Tot dusver heeft het Hof deze uitzondering niet geformuleerd.
De hoogste rechtscolleges dienen zich er in elk geval van te onthouden
al te vlug de duidelijkheid van een gemeenschapsregel in te roepen.
Dit zou immers de verwijzingsverplichting van elke inhoud kunnen
ontdoen. Bovendien mag de zogezegde duidelijkheid van deze nieuwe
rechtstak niet worden overschat.
196 - TOEZICHT OP DE VERWIJZINGSBEVOEGDHEID RESPECTIEVELIJK VERPLICHTING. - Een niet in laatste instantie zetelende nationale rechtbank kan vrijelijk een prejudiciele vraag nopens de uitlegging, eventueel
de geldigheid, van het gemeenschapsrecht aan het Hof voorleggen wanneer
zij van oordeel is dat een beslissing op dat punt noodzakelijk is voor
het wijzen van haar vonnis (zie noot Samkalden, onder het arrest van
het Hof van 27 maart 1963 in de zaken 28-30/62, S.E. W., blz. 223 en volg.,
nr 7). Indien zij van mening is dat de litigieuse rechtsregel geen onderzoek
naar de draagwijdte, of eventueel de geldigheid, ervan behoeft of wanneer
de gerezen vragen reeds vroeger door het Hof werden beantwoord, zal
zij er geredelijk aan verzaken van haar bevoegdheid gebruik te maken.
In dit verband stellen zich nog verschillende vragen. In welke mate
is het oordeel van de tot verwijzing bevoegde rechtbank aan het toezicht
van andere, hogere rechtscolleges onderworpen ?
Het spreekt vanzelf dat de beslissing van de lagere rechter omtrent
het al dan niet voorleggen van een prejudiciele vraag in hager beroep

kan worden aangevochten en gebeurlijk hervormd (I). Daarentegen kan
een beroep in cassatie op dit punt aileen siagen indien de rechter in hager
beroep tot zijn oordeei ware gekomen op grand van een onjuiste rechtsopvatting (Hoge Raad, I8 mei I962, waarvan de samenvatting gepubliceerd
werd in N.].B., I962, biz. 463-464). De rechter in cassatie kan immers
niet in feite oordelen.
Anderzijds ontzegt het Hof van Justitie zich het recht te oordeien
over het pertinent karakter van de overgeiegde vraag. In zijn arrest van
5 februari I963 in de zaak 26/62 (zie hoven, nr I8I) overwoog het Hof
,dat het voor de bevoegdheid van het Hof in deze zaak siechts nodig is,
dat de gestelde vraag kiaarbiijkeiijk een uitlegging van het Verdrag betreft;
dat de overwegingen weike de nationaie rechter tot het stellen van zijn
vragen hebben kunnen Ieiden evenais het gewicht hetweik deze daaraan
voor de beslissing van het hangende geschii wenst toe te kennen aan
een beoordeiing van het Hof zijn onttrokken". De reden voor deze weigering
om toezicht uit te oefenen op het oordeei van de nationaie rechter is te
vinden in de scherpe scheiding die voigens het Hof moet worden gemaakt
tussen bevoegdheden van de gemeenschapsrechter en die van de nationaie
rechters (Samkaiden, noot onder Hof van Justitie, 5 februari I963, S.E. W.,
I963, biz. 95 en voig., nr 2, op biz. I IO). Het Hof onderlijnde dit nogmaais in zijn arrest van IS juii I964, in de zaak 6/64 (zie hoven, nr I82
en verder, nr 2I3): .,overwegende dat artikei I77 dat is gebaseerd op
een duideiijke scheiding van bevoegdheden tussen de nationaie rechter
en het Hof, dit Iaatste niet toestaat een onderzoek naar de feiten in te stellen,
noch de beweegredenen van de oorspronkelijke rechter en het doel van
zijn verzoek te toetsen".
Natuurlijk Iaat het Hof zich wei in met de vraag of het voorgeiegde
verzoek de interpretatie dan wei de toepassing van het gemeenschapsrecht
betreft. Aileen in het eerste gevai is het Hof bevoegd (zie hoven, nr I8o
en voig.). Anderzijds zijn er stemmen opgegaan voigens deweike het Hof
toch over de noodzakelijkheid van een door een nationaie rechter voorgeiegde vraag zou kunnen oordeien indien deze noodzakeiijkheid afhangt
van de uitlegging van een gemeenschapsregel (2).
197 - Ten aanzien van in Iaatste instantie zetelende nationaie rechtbanken, die tot verwijzing verplicht zijn, bestaat er uiteraard geen toezicht
vanwege een hogere nationaie rechtbank. Omwille van de hierboven
(1) Er wordt immers in Belgie en oak in Nederland aanvaard dat een beslissing
van de nationale rechter om zich tot het Hof te wenden geen !outer voorbereidend maar
een interlocutoir vonnis is : Hoge Raad, 18 mei 1962, N.].B., 1962, biz. 463-464
(sarnenvatting);- MERTENs DE WILMARS, J., in]uridische Aspecten van de Europese Integratie,
biz. uo, nr 36.
(2) Aldus de Duitse regering in de zaken 73 en 74/63, Rotterdam en Puttershoek
t./ Ministerie van Landbouw, Jurisprudentie, X, biz. 19 en volg. (zie oak hoven, nr 185).
Zie de opmerkingen dienaangaande van RIGAUX, F., in noot onder dit arrest, ].T., 1964,
526 en volg., nr 9, sub 3·

genoemde regel volgens dewelke er een scherpe scheiding bestaat tussen
de bevoegdheden van de gemeenschapsrechter en die van de nationale
rechter is er evenmin een toezicht vanwege het Hof van Justitie op de
nakoming van de verwijzingsplicht door de hoogste nationale rechtbanken
(zie vorig nummer).
Dit laat een belangrijke leemte in het stelsel van artikel 177 E.E.G.
Verdrag tot uiting komen. Indien een in laatste instantie zetelende nationale
rechter, buiten de hierboven opgesomde uitzonderingen (nr 193 en volg.),
nalaat een prejudiciele vraag aan het Hof voor te leggen, kan deze overtreding van artikel 177, derde lid, E.E.G. Verdrag niet gesanctioneerd
worden (Lagrange, M., Les actions en justice dans le regime des communautes
europeennes, E:.E. W., 1962, blz. 81 en volg., op blz. 104). Er is aileen
de in dit geval vrij theoretische sanctie vervat in artikel 169 volgens hetwelk
de Commissie of een lid-Staat een andere lid-Staat voor het Hof kan
brengen wegens niet-nakoming van een krachtens het Verdrag op hem
rustende verplichting. In casu zou dus de Staat moeten worden gedagvaard
waaronder de nationale rechtbank die naliet te verwijzen, ressorteert.

§ 3. - Enkele procesrechtelijke vragen in verband met prejudiciele geschillen.
198 -
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Reeds ter gelegenheid van het eerste prejudicieel arrest van het Hof werd de vraag gesteld en opgelost naar de
invloed van de internrechtelijke verhaalmiddelen op een voor het Hof
hangende prejudiciele procedure (over dit arrest, het Bosch-arrest, zie
hoven, nr x8o).
In deze zaak moest het Hof in de eerste plaats uitmaken of het door
de nationale rechter (in casu het Gerechtshof van 's Gravenhage) gedane
verzoek wei vatbaar was voor een prejudiciele beslissing, nu tegen de
uitspraak van het Gerechtshof beroep in cassatie was ingesteld. Voor
het Hof was immers aangevoerd dat een verzoek om prejudiciele beslissing
eerst vatbaar zou zijn voor beslissing wanneer het desbetreffende arrest
of vonnis in kracht van gewijsde is gegaan.
Het Hof was een andere mening toegedaan en zulks omdat ,het
nationale recht van de rechter die de prejudiciele beslissing verzoekt,
en het gemeenschapsrecht twee onderscheiden en uiteenlopende rechtsorden vormen ... Zo goed als het Verdrag de nationale cassatierechter
niet verhindert van het beroep in cassatie kennis te nemen, maar de vraag
der ontvankelijkheid van zodanig beroep aan het nationale recht en de
beoordeling van de nationale rechter overlaat, stelt het Verdrag evenzeer
de bevoegdheid van het Hof van Justitie uitsluitend afhankelijk van het
bestaan van een verzoek in de zin van artikel 177 zonder dat de gemeenschapsrechter heeft na te gaan of de beslissing van de nationale rechter
naar diens recht kracht van gewijsde heeft verkregen".
PREJUDICIELE PROCEDURE. -

De aanwending van een internrechtelijk verhaalmiddel tegen de
heslissing van de nationale rechter tot voorleggen van een prejudiciele
vraag heeft dus geen invloed op de hevoegdheid van het Hof van Justitie.
Omgekeerd kan de nationale rechter voor wie het heroep hangende is,
ongeacht de voor het Hof aan gang zijnde procedure, uitspraak doen
over het ingesteld verhaal indien zijn nationaal recht hem zulks toelaat.
In de praktijk zal deze regel wellicht niet steeds kunnen worden
volgehouden. Indien de hogere nationale rechthank over het voor haar
hangend heroep uitspraak heeft gedaan vooraleer het Hof de gelegenheid
had zich over de voorgelegde prejudiciele vraag uit te spreken en in de
veronderstelling dat de heroepsrechter de uitspraak van de lagere rechter
hervormt of casseert, moet men wel aanvaarden dat het door de lagere
rechter gedane verzoek ophoudt te hestaan zodat de hevoegdheid van
het Hof vervalt. Indien de hogere nationale rechter het vonnis houdende
verzoek om een prejudiciele vraag hervormt of casseert nadat het Hof
een prejudicieel arrest wees, is dit arrest van geen tel meer voor het tussen
gedingpartijen hangend geding (Suetens, L. P., Prejudiciele vragen in het
E.E.G.- en E.G.A.-recht, R. W., 1962-63, 1913 en volg., nr 10). Uiteraard
hlijft het nog een principieel helang vertonen als gezagvolle interpretatie
van een hepaalde gemeenschapsregel.
199 - VoRM VAN HET VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING. De procedure ter heantwoording van prejudiciele vragen vangt van rechtswege aan zodra een nationale rechter zodanige vraag heeft voorgelegd
(Arrest van het Hof van 27 maart 1963 in de zaak 28-30/62, ]urisprudentie,
IX, hlz. 63 en volg.). De verzoekende nationale instantie moet derhalve
op eigen initiatief van haar heslissing kennis geven aan het Hof. Daartoe
maakt zij aan het Hof een verzoekschrift over waarin o.m. voorkomen
de identi:ficering van de verzoekende rechthank, de inhoud van de heslissing,
de aanduiding van gedingpartijen, en van de voorgelegde prejudiciele vraag
(zie verder artikel 19 van de Statuten van het Hof der E.E.G.).
Betreffende de vorm van het verzoek hestaan er geen wettelijke voorschriften. Het Hof werd daardoor in de gelegenheid gesteld zeer ruime
maatstaven aan te leggen hetgeen de taak van de nationale rechter die
om een prejudiciele heslissing verzoekt, aanzienlijk verlicht.
Aldus werd door het Hof heslist dat het verzoek in een eenvoudige
en directe vorm kan worden gedaan. Indien de gestelde vraag zodoende
zowel de uitlegging als de toepassing van een gemeenschapsregel hetreft
zal het Hof niettemin de gestelde vraag hinnen de grenzen van zijn hevoegdheid oplossen door de elementen die hetrekking hehhen op de uitlegging
van het Verdrag af te zonderen en de aldus uitgezuiverde vraag te heantwoorden (arrest van 6 april 1962 in de zaak 13/61, ]urisprudentie, VIII,
hlz. 65 en volg. : - zie hoven, nr r8o; - arrest van rs juli 1964 in de zaak
6/64, nog niet gepuhliceerd: - zie hoven, nr r82).
In zijn arrest van r8 fehruari 1964 in de zaken 73 en 74/63 (Juris-

prudentie, X, biz. 3 en volg.; - zie hoven, nr I85) maakte het Hof het
de nationale rechter opnieuw gemakkelijker door in te gaan op de vraag
van deze laatste of gebeurlijk nog op andere gronden dan de door de rechtbank
aangegeven gronden tot de ongeldigheid van de litigieuse beschikking van
de Commissie kon worden besloten. Ingevolge dit vaag verzoek onderzocht
het Hof alle gebreken ,welke ambtshalve aan de orde behoren te komen".
In drie andere arresten (arrest van I9 maart I964 in de zaak 75/63,
]urisprudentie, X, blz. 37I;- arrest van 9 juni 1964 in de zaak 92/63, nog
niet gepubliceerd; - arrest van 15 juli I 964 in de zaak 100/63, nog niet
gepubliceerd) nam het Hof er zelfs genoegen mee dat de betrokken
nationale rechtbank (in de drie zaken ging de vraag uit van de Centrale Raad
van Beroep te Utrecht) uitsluitend had vastgesteld dat er aanleiding
bestond tot het voorleggen van een prejudiciele vraag aan het Hof terwijl
pas in een brief van de voorzitter van de rechtbank de betrokken vragen
werden geformuleerd.
In een andere zaak nr IOI/63 (zie hoven, nr I83) had de correctionele
rechtbank te Luxemburg gedingpartijen naar het Hof verwezen. Overeenkomstig artikel 177 E.E.G. Verdrag is het nochtans de rechtbank zelf
die zich tot het Hof moet wenden. Niettemin achtte het Hof zich regelmatig
gevat doordat de griffier van de betrokken rechtbank de vragen en het
dossier rechtstreeks aan de griffier van het Hof had overgemaakt (arrest
van I2 mei 1964, ]urisprudentie, X, blz. 407).
Deze lankmoedigheid van het Hof mag evenwel geen reden zijn
voor de nationale rechters om elke inspanning tot correcte formulering
van het verzoek om prejudiciele beslissing achterwege te laten.
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200 - BEVOEGDE RECHTBANK. - Het ware overbodig aan te stippen dat
aileen het Hof van J ustitie bevoegd is om op grand van artikel I 77
E.E.G. Verdrag over een prejudiciele vraag te beslissen, moest het Hof
van Douai, in een potsierlijk arrest van 8 oktober I963, er niet anders
hebben over gedacht (D., I964, ]., 299 met noot Chevallier, R.; - zie ook
L. P. Suetens in R. W., I963-64, 204I).
Het Hof van Douai besloot mimelijk een prejudiciele vraag omtrent
de uitlegging van verordening nr 3 van de Raad te doen voorleggen aan
de administratieve commissie voor de sociale zekerheid van migrerende
werknemers. Deze commissie is een zuiver administratief orgaan. In feite
verwees het Hof partijen naar genoemde commissie zonder zelf de zaak
over te maken. Dit is een tweede vergissing. Zoals hierboven werd aangestipt is het Hof van Justitie evenwel bereid over deze tweede onnauwkeurigheid heen te stappen indien de vraag en het dossier maar door
de griffie van de verzoekende rechtbank worden overgemaakt (zie hoven
nr I99, voorlaatste alinea). Misschien had het Hof ook de eerste onnauwkeurigheid ( ?) over het hoofd gezien indien de vraag en het dossier bij
zijn griffier waren terechtgekomen. Men zou er nochtans beter aan doen
het geduld van het Hof niet teveel op de proef te stellen.

PROCEDURE. Eens het verzoek om prejudiciele heslissing ter
griffie van het Hof is ingekomen (zie hoven, nr 199) hrengt de griffier
van het Hof de heslissing van de verzoekende rechthank ter kennis van
de hetrokken partijen, de lid-Staten, de Commissie, geheurlijk de Raad
wanneer de litigieuse handeling een handeling is van de Raad. Elk dezer
personen of instellingen hehhen het recht hinnen de twee maanden na
de kennisgeving door de griffier hun schriftelijke opmerkingen aan het Hof
toe te sturen (art. 20 van de Statuten van het Hof van de E.E.G.). Na
het indienen van deze opmerkingen of nadat de hetrokkenen hehhen
verklaard af te zien van hun recht opmerkingen te maken of na hetverstrijken
van de termijn van twee maanden wordt de zaak verder hehandeld in
overeenstemming met de gewone voor het Hof geldende procedurevoorschriften. De taal van de verzoekende nationale rechthank is ook
procestaal voor het Hof.
Omtrent de kosten volgt het Hof van Justitie een vaste lijn. De kosten
die werden gemaakt door de Commissie en de lid-Staten die gehruik
maken van hun recht aan het Hof schriftelijke opmerkingen te Iaten
geworden, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Wat hetreft de
overige gerechtskosten moet de nationale rechthank die het verzoek
om een prejudiciele vraag tot het Hof heeft gericht, uitmaken door welke
gedingpartij zij moeten worden gedragen. De procedure tot prejudiciele
beslissing wordt door het Hof immers beschouwd als een incident van
het voor de verzoekende rechtbank hangend geding.
201 -

§ 4• - De werking van een prejudiciele beslissing.
Dat de nationale rechter die om de prejudiciele heslissing verzocht,
gehouden is de door het Hof gegeven interpretatie te volgen wordt eensgezind aanvaard.
Anderzijds wordt nagenoeg algemeen aanvaard dat, alhoewel de door
het Hof gegeven interpretatie niet geldt erga omnes, de werking van een
prejudiciele heslissing in de praktijk de werking erga omnes fel henadert.
Dit vloeit namelijk voort uit het arrest van het Hof van 27 maart 1963
in de zaken 28-30/62 (zie hoven, nr 194). Het Hof heeft toen heslist dat
er geen grond is voor het Hof tot het geven van een nieuwe interpretatie
wanneer de opgeworpen vraag zakelijk gelijk is aan een vraag welke reeds
in een gelijksoortig geval voorwerp van een prejudiciele heslissing is
geweest. In dat geval. moet een nationale rechthank die normaal tot verwijzen verplicht is, trouwens geen prejudiciele vraag voorleggen (ibid.).
Deze heslissing van het Hof is in overeenstemming met het doel
van de instelling der prejudiciele geschillen met name het in de hand
werken van een eenvormige interpretatie van het gemeenschapsrecht.
Doordat de uitspraak van het Hof uitsluitend de interpretatie en niet
de toepassing van de Gemeenschapsregel hetreft (zie hoven, nr I 8o en
volg.), is het mogelijk haar een algemeen boventijds karakter te geven.
202 -

Deze quasi erga omnes geldende werking van een prejudiciele beslissing
mag evenwel niet als een stare decisis worden opgevat. Het Hof kci.n op
een vroeger genomen beslissing terugkomen en de nationale rechters die
geen genoegen nemen met een vroegere door het Hof gegeven interpretatie kunnen een interpretatievraag die reeds vroeger werd beslecht
opnieuw aan de beoordeling van het Hof onderwerpen. Dit heeft het Hof
uitdrukkelijk gezegd in het hierboven genoemde arrest. Het overwoog
immers ,dat iedere nationale rechter aan artikel 177 de bevoegdheid
blijft ontlenen om, indien hij zulks nodig acht, vragen van uitlegging
aan het Hof voor te leggen". Dit is noodzakelijk wil men er voor zorgen
dat het gemeenschapsrecht met de ontwikkeling meegroeit (zie Brinkhorst, L. J., De Jurist en de E.E.G., biz. 6o).

HOOFDSTUK III
RECHTSBESCHERMING VOOR DE NATIONALE RECHTBANKEN
IN RET ALGEMEEN. Er werd reeds vroeger op gewezen dat
de residuaire jurisdictionele bevoegdheden in verband met het Europees
recht bij de nationale rechtbanken berusten (zie hoven, nr 158). Buiten
de uitdrukkelijk door de Verdragen aan het Hof van Justitie verleende
bevoegdheden werd aan de nationale_ rechters _geen _enkele _macht _onttrokken. Het zwaartepunt van de rechtsbescherming ligt dus, althans
wat particulieren betreft, bij de rechtbanken van de lid-Staten. Niettemin
zal het heel wat tijd vragen vooraleer de omvang van de opdracht van
de nationale rechters duidelijk tot uiting komt. Vermits zij, in tegenstelling
tot de taak van het Hof van Justitie, niet in de Verdragen wordt omschreven
client men de aflijning ervan aan de rechtspraak over te Iaten.
Aan het overzicht betreffende de rechtsbescherming voor het Hof
van Justitie kan men ontnemen dat particulieren voor het Hof slechts
een gering beroepsrecht bezitten. De beroepen tegen opgelegde geldboeten
of dwangsommen alsmede diegene met betrekking tot geschillen tussen
de Gemeenschap en haar personeelsleden daargelaten, moet men immers
vaststellen dat particulieren voor het Hof slechts beschikken over een
aan enge voorwaarden gebonden beroep tot nietigverklaring van gemeenschapshandelingen (zie hoven, nr 162 en volg.), over een aan even enge
voorwaarden ondergeschikt beroep tot vaststelling van een onrechtmatig
verzuim vanwege de gemeenschapsorganen (zie hoven nr 170), over een
weliswaar ruimere maar uiteraard incidentele exceptie van onwettigheid
die uitsluitend voor het Hof kan worden opgeworpen (zie hoven nr 172
en volg.) en tenslotte over een beroep tot schadeloosstelling wegens schade
veroorzaakt door de instellingen van de gemeenschap of door haar
personeelsleden in de uitoefening van hun functies (zie hoven, nr 175).
Weliswaar is er nog de voor particulieren zeer belangrijk bevoegdheid
van het Hof inzake prejudiciele geschillen. Ofschoon deze bevoegdheid
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in het hoofdstuk over de rechtshescherming voor het Hof werd hehandeld
hoort ze in werkelijkheid thuis in dit hoofdstuk. De prejudiciele procedure
is immers een incident van een voor een nationale rechthank hangend
geschil : ze kan uitsluitend op verzoek van de hevoegde nationale rechthank
worden ingesteld (zie hoven, nr 188).
204 - Met de verdere groei van het gemeenschapsrecht zal het steeds
meer voorkomen dat rechtsonderhorigen zich voor de nationale rechthanken tot staving van hun helangen op communautaire voorschriften
beroepen. Wanneer dit het geval is moet de partij die zich op het gemeenschapsrecht steunt, verschillende voor hetwisting vathare punten verduidelijken.
Vooreerst zal zij de juiste draagwijdte en, wanneer die in twijfel
wordt getrokken, de geldigheid van de ingeroepen gemeenschapsregel
moeten aantonen. Afgezien van de gewone betwistingen nopens de interpretatie van de ingeroepen rechtsregel, zal in dit verhand hovendien
moeten worden aangetoond dat particulieren aan het hetrokken gemeenschapsvoorschrift rechtstreeks afdwinghare suhjectieve rechten ontlenen.
Anderzijds moet de geldigheid van de opgeworpen gemeenschapsregel
worden getoetst aan het gemeenschapsrecht zelf en desnoods oak aan
interne grondwettelijke voorschriften.
Betwistingen nopens de uitlegging en de geldigheid van gemeenschapsvoorschriften kunnen in eerste instantie door de nationale rechthank zelf
worden opgelost. Alleenlijk wanneer de nationale rechthank in laatste
instantie recht doet, is zij in de regel er toe gehouden deze hetwistingen
bij wijze van prejudiciele beslissing aan het Hof van Justitie voor te leggen
(zie hoven, nr 191 en volg.; zie ook nr 186) (1). Zetelt de hetrokken
nationale rechthank niet in laatste instantie, dan kan zij, indien zij zulks
nuttig acht, eveneens om een prejudiciele heslissing verzoeken. Het is
wenselijk dat de nationale rechthanken, althans tijdens de aanvangs-

(I) Geen verwijzingsplicht evenmin trouwens als een verwijzingsbevoegdheid
bestaat ten aanzien van betwistingen nopens de verenigbaarheid (en derhalve de geldigheid)
van gemeenschapsvoorschriften met interne grondwettelijke regelen (over deze betwistingen
zie STEIN, E., and HAY, P., in American Enterprise in the European Common Market, I,
biz. 459 en volg., op biz. 48I-484). Het Hof is immers niet bevoegd om zich over conflicten
tussen gemeenschapsrecht en nationaal recht uit te spreken (zie boven, nr 183). Indien
dergelijke vraag voor een nationale rechtbank wordt opgeworpen, zal deze laatste er evenwel
goed aan doen een prejudiciele vraag nopens de interpretatie van het betwiste gemeenschapsvoorschrift aan het Hof voor te leggen zodat zij zich met kennis van zaken over de
verenigbaarheid van de gemeenschapsregel met het intern grondwettelijk recht kan uitspreken. Dikwijls zal het conflict er een zijn tussen twee interne voorschriften met name
het grondwettelijk voorschrift en de nationale wet houdende goedkeuring van het Europees
Verdrag. Ook ten aanzien van dergelijke conflicten is het Hof onbevoegd. Zie in dit verband
de uitspraken van het Finanzgericht Rheinland-Pfalz van I4 november I963 en van het
Verwaltungsgericht Frankfurt van 17 december I963, beide besproken in S.E. W., I964,
biz. 285 en volg. Zie ook verder nr 2I I over het arrest van het Italiaans Constitutioneel Hof.
Vermits onze Belgische rechtbanken onbevoegd zijn om de grondwettelijkheid van een
wet te onderzoeken is de laatste soort van conflicten in Belgie niet te voorzien.
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periode van het europees. recht, van deze verwijzingsbevoegdheid rmmschoots gebruik maken.
Eens betwistingen omtrent de geldigheid en de interpretatie van
de betrokken gemeenschapsregel in het reine werden getrokken, client
de rechtbank de ingeroepen regel op het concreet geval toe te passen.
Hiertoe bezit zij de exclusieve bevoegdheid : het Hof is daartoe onbevoegd
(zie hoven, nr 180). In dit verband kan de vraag oprijzen naar de voorrang
van het gemeenschapsrecht hoven het nationale recht dat daarmee strijdig
blijkt te zijn. De nationale rechtbank waarvoor deze vraag wordt opgeworpen, zal haar moeten oplossen in overeenstemming met de vigerende
beginselen van nationaal recht.
Hierna worden twee vragen onderzocht met name de vraag naar
het self executing karakter van het gemeenschapsrecht en de vraag naar
de voorrang van het gemeenschapsrecht hoven een daarmee strijdige
nationale rechtsregel.
205 -

fiET SELF-EXECUTING KARAKTER VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT. -

Opdat een particulier een gemeenschapsvoorschrift in zijn voordeel zou
kunnen inroepen moet het self-executing zijn d.w.z. moet het van die aard
zijn dat enkelingen eraan subjectieve rechten kunnen ontlenen. (Voor
meer b\jzonderheden zie het Algemeen rapport van de hand van L. Erades
alsmede de nationale rapporten voorgedragen op het tweede internationaal
Colloquium voor Europees recht gehouden te 's Gravenhage in 1963
over Le probleme des dispositions directement applicables (self executing)
des traites internationaux, et son application aux traites instituant les communautes, uitgegeven door Tjeenk Willink, Zwolle).
Het probleem van het self-executing karakter van internationale
Verdragsbepalingen is in het klassiek Volkenrecht wel bekend. Sedert het
advies van het Permanent lnternationaal Gerechtshof in de zaak betreffende
de bevoegdheid van de Gerechtshoven van Danzig wordt aanvaard dat
een Verdrag rechtstreeks rechten kan doen ontstaan in hoofde van particulieren indien zulks de bedoeling is geweest van de Verdragsluitende
partijen. Dergelijke bedoeling wordt evenwel niet vermoed; zij vormt
een uitzondering op de algemene regel. Volgt zij niet duidelijk uit de tekst
van het Verdrag of uit de toepassing ervan dan moet worden aanvaard
dat particulieren zich niet op het Verdrag kunnen beroepen (Suy, E.,
De verhouding tussen het gemeenschapsrecht en het intern recht in ]uridische
Aspecten van de Europese Integratie, Leuven, 1964, blz. 57 en volg., op
blz. 63-64).
De vraag naar het self-executing karakter van zekere bepalingen van
het E.E.G. Verdrag kwam reeds te berde voor het Hof van Justitie.
Zij werd door het Hof op autonome wijze d.i. onder aanwending van
verschillende criteria als deze aangewend door het Permanent Internationaal
Gerechtshof beantwoord.
Op 20 september 1960 diende de Nederlandse N.V. Algemene
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Transport- en Expeditie-Onderneming van Gend & Loos een bezwaarschrift in bij de Inspecteur der invoerrechten en accijnzen te Zaandam
tegen de toepassing van een invoerrecht van 8 % van de waarde op een
door haar uit de Bondsrepubliek Duitsland in Nederland ingevoerde
hoeveelheid arninoplasten. Tot staving van haar bezwaarschrift voerde
zij aan dat het recht van 8 % dat geheven werd in uitvoering van een
op I maart I96o in werking getreden tariefbesluit waarin de nomenclatuur
was opgenomen van het op 25 juli I958 te Brussel gesloten en voor
Nederland bij de wet van I6 december I959 goedgekeurde BeneluxProtocol, strijdig was met het E.E.G. Verdrag en meer bepaaldelijk met
artikel I2 daarvan. Dit artikel bepaalt immers: ,De lid-Staten onthouden
zich ervan onderling nieuwe in- en uitvoerrechten of heffingen van gelijke
werking in te voeren en de rechten en heffingen te verhogen welke zij
in hun onderlinge handelsbetrekkingen toepassen". W elnu in genoemd
tariefbesluit was de post van het vroegere tariefbesluit waaronder de
ingevoerde produkten vielen en die belast werd met een recht van 3 %
volgens verzoekster thans onderverdeeld in twee categorieen : de eerste
categorie bleef met 3 % belast terwijl de tweede categorie, waaronder
ook de ingevoerde produkten, thans belast wordt met 8 %.
Door de inspecteur werd het bezwaarschrift afgewezen. Van Gend &
Loos stelde daarop beroep in bij de Tariefcommissie te Amsterdam die,
vooraleer zich uit te spreken over de grond van de zaak aan het Hof van
Justitie een dubbele prejudiciele vraag voorlegde (zie hoven, nr I8I).
De eerste van deze twee vragen - de enige die ons hier aanbelangt luidde: ,of artikel I2 van het E.E.G. Verdrag de door de appellante
bedoelde interne werking heeft, met andere woorden of de burgers aan
dit artikel onmiddellijk kunnen ontlenen door de rechter te handhaven
rechten ?"
Het Hof in zijn arrest van 5 februari I963 (voor de vindplaats, zie
hoven nr I8I) ging uitvoerig op deze vraag in. Het komt tot het besluit
dat ,artikel I2 in die zin moet worden uitgelegd, dat het directe werking
heeft en rechten schept welker handhaving aan de nationale rechters
kan worden gevraagd". Tot dit besluit komt het op grand van motieven
die verband houden met de geest, de inhoud en de bewoordingen van
het Verdrag. Wat de geest van het Verdrag betreft stelt het Hof o.m.
vast dat het Verdrag dat de instelling van een gemeenschappelijke markt
beoogt, de activiteit van de ingezetenen rechtstreeks betreft, dat de preambule van het Verdrag zich over de regeringen heen richt tot de volken,
dat de rechtsonderhorigen via het Europees Parlement en het Economisch
en Sociaal Cornite geroepen zijn mede te werken aan de arbeid der Gemeenschap en ten slotte dat de opdracht gegeven aan het Hof van Justitie
krachtens artikel I77 tot eenvormige uitlegging van het gemeenschapsrecht, duidelijk bewijst dat de Staten ervan uit zijn gegaan dat de gelding
van het gemeenschapsrecht door hun ingezetenen voor de nationale
gerechten kan worden ingeroepen. Met betrekking tot de tekst van artikel I 2
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zegt het Hof dat dit artikel een duidelijk en onvoorwaardelijk verhod
hevat (d.i. een tot de lid-Staten gerichte verplichting om iets na te laten)
dat er zich krachtens zijn aard geheel toe leent onmiddellijk effect te
verlangen in de rechtshetrekkingen tussen de lid-Staten en hun onderhorigen en waarvan de werking geen verdere tussenkomst der lid-Staten
hehoeft. Het Hof merkt nog aan dat de omstandigheid dat artikel I2
de lid-Staten aanduidt als onderwerp van de verplichting zich te onthouden, niet meehrengt dat hun ingezetenen daaraan geen rechten zouden
kunnen ontlenen (zie ook hoven, nr 27 waar verschillende overwegingen
van het arrest worden geciteerd).
In een later arrest van IS juli I964 in de zaak 6/64 (zie hoven, nr 182
en verder nr 2I3; - zie ook hoven, nr 27) hevestigde het Hof zijn zienswijze ditmaal in verhand met artikel 53 E.E.G. Verdrag. Dit artikel
verhiedt de lid-Staten nieuwe heperkingen in te voeren met hetrekking
tot de vestiging op hun grondgehied van onderdanen der andere lidStaten (zie hoven, nr 27 en volg.). Zander zijn argumentatie te hernemen
stelt het Hof opnieuw vast dat de in artikel 53 vervatte verplichting een
verplichting is om iets na te laten waarhij geen enkel voorhehoud is
gemaakt en waarvan de uitvoering of werking geen maatregelen van
de Staten of de Commissie hehoeft ; dat zij derhalve volledig rechtens
perfect is, en directe werking heeft voor de rechtshetrekkingen tussen
de lid-Staten en hun ingezetenen, voor wie het artikel rechten schept
welker handhaving aan de nationale rechters kan worden gevraagd (I).
206 - Aan de hierhoven hesproken arresten van het Hof van Justitie
kan men ontnemen dat artikelen I2 en 53 E.E.G. Verdrag self-executing
zijn. De vraag stelt zich meteen of deze arresten ons ook iets leren over
de overige Verdragshepalingen.
Men kan de mening toegedaan zijn dat de door het Hof gehouden
redenering opgaat voor alle Verdragshepalingen, die een verplichting
inhouden voor de lid-Staten ongeacht of het een verplichting hetreft
om iets na te laten dan wel om iets te doen (in die zin Suy, E., o.c.,
hlz. 65-66). Dit hlijkt nochtans een te verregaande conclusie te zijn.
In heide arresten heeft het Hof er immers de nadruk op gelegd dat het
ging om een verplichting om iets na te laten, die er zich krachtens haar
aard toe leent onmiddellijke werking te hehhen voor de rechtshetrekkingen
tussen de lid-Staten en hun ingezetenen zonder verdere tussenkomst
van de lid-Staten of de Commissie. Deze overweging gaat niet op ten
aanzien van verplichtingen voor de lid-Staten om iets te doen. Met
hetrekking tot deze verplichtingen is de tussenkomst van de lid-Staten
wel vereist.

(1) De Italiaanse Raad van State zou in een arrest van 17 november 1961 reeds tot
een gelijkaardige conclusie zijn gekomen met betrekking tot artikel 31 E.E.G. Verdrag :
zie het uittreksel in Franse vertaling in de noot van Samkalden onder het arrest van het
Hof van 5 februari 1962, S.E. W., 1963, biz. 1 II en 112.
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De arresten van 5 februari 1963 en 15 juli 1964 gelden dus uitsluitend voor verdragsbepalingen die op de lid-Staten een verplichting
leggen om iets na te Iaten. Dit wil niet zeggen dat verdragsbepalingen
die een verplichting inhouden voor de lid-Staten om iets te doen, niet
self-executing kunnen zijn (integendeel de meerderheid van de in genoemde
arresten voorgebrachte argumenten kunnen ook worden aangewend om
aan verplichtingen iets te doen een self~executing karakter toe te kennen)
maar wel dat het Hof van Justitie zich tot dusver over dat punt niet heeft
uitgesproken. Het voorleggen van een prejudiciele vraag omtrent dit
punt blijft dus wenselijk.
Er weze nog aangestipt dat naast de verdragsbepalingen die aan de
lid-Staten een verplichting om iets na te Iaten opleggen, ook die verdragsbepalingen zonder twijfel self-executing zijn die rechtstreeks tot de particulieren zijn gericht (aldus artikel 85 E.E.G. Verdrag) (zie ook de opsomming voorkomende in het hierboven nr 205 geciteerde rapport van
Erades, op blz. 29 en 30).
207 - Tot dusver kwam alleen het self-executing karakter van de bepalingen
van het E.E.G. Verdrag ter sprake. Dezelfde vraag rijst echter ten overstaan
van de zogenoemde secundaire gemeenschapsvoorschriften, dit zijn de
rechtsregels die niet in het Verdrag (of de bijlagen en protocollen daarvan)
te vinden zijn maar die door de daartoe bevoegde gemeenschapsorganen
werden uitgevaardigd. Zoals vroeger aangestipt kunnen deze organen
verordeningen, richtlijnen, beschikkingen en aanbevelingen of adviezen
uitvaardigen (zie boven, nr 7).
Ten aanzien van verordeningen bestaat er geen enkele twijfel. Artikel
189, tweede lid, E.E.G. Verdrag voorziet uitdrukkelijk dat zij rechtstreeks
toepasselijk zijn in elke lid-Staat. Het Verdrag houdt daarentegen geen
uitdrukkelijk voorschrift in ten aanzien van richtlijnen. Deze omstandigheid alsmede de aard van de richtlijn die slechts verbindend is ten aanzien
van het te bereiken resultaat en waarvan de tenuitvoerlegging overgelaten
wordt aan de onderscheiden lid-Staten duiden erop dat richtlijnen niet
self-executing zijn. Wat betreft de beschikkingen moet een onderscheid
worden gemaakt. Is de beschikking tot een particulier gericht dan kan
de bestemmeling er uiteraard subjectieve rechten aan ontlenen. Is zij
daarentegen tot een of meer lid-Staten gericht dan kunnen ingezetenen
van die lid-Staten er geen subjectieve rechten aan ontlenen. In dit laatste
geval is de beschikking dus niet self-executing. Tenslotte zijn er de adviezen
of aanbevelingen. Vermits zij niet bindend zijn kunnen zij uiteraard
geen subjectieve rechten doen ontstaan.

DE VOORRANG VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT BOVEN HET NATIONAAL
RECHT. - Naar aanleiding van de toepassing van het gemeenschapsrecht
door de nationale rechters kan de vraag rijzen naar de voorrang van dit
208 -
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recht boven interne rechtsregelen (1). Dit zal namelijk het geval zijn
- en uitsluitend dan - wanneer gebleken is dat de gemeenschapsregel
self-executing is zodat de handhaving ervan door particulieren voor de
nationale rechtbanken kan worden ingeroepen; dat hij als regel van
internationaal recht in de betrokken lid-Staat bindende kracht heeft hetgeen
voor Belgie veronderstelt dat het betrokken internationaal Verdrag ondertekend en bekrachtigd werd, eventueel bij wet werd goedgekeurd, in
Belgie werd bekendgemaakt en in werking is getreden, en tenslotte dat
er een tegenstrijdigheid bestaat tussen de betrokken verdragsbepaling
en een regel van intern recht. Met het oog op deze laatste voorwaarde
volstaat het niet dat de teksten van internationaal en intern recht elkaar
tegenspreken; het is tevens nodig dat de interne regel niet kan worden
uitgelegd als zijnde slechts toepasselijk onder voorbehoud van de regel
van internationaal recht (zie de mercuriale uitgesproken door ProcureurGeneraal R. Hayoit de Termicourt op de plechtige openingszitting van
het hof van cassatie op 2 september 1963, over Conflict tussen het Verdrag
en de interne wet, R. W., 1963-64, 73 en volg.).
Vooraleer de bespreking van deze problematiek aan te vangen moeten
twee punten duidelijk worden gesteld. In de eerste plaats dient te worden
aangestipt dat onder de hierboven aangegeven voorwaarden het conflict
tussen gemeenschapsrecht en intern recht, langs de kant van het gemeenschapsrecht kan oprijzen zowel in verband met een verdragsbepaling
(in casu een bepaling van het E.E.G. Verdrag) als in verband met secundaire gemeenschapsregelen dit zijn voorschriften uitgevaardigd door
de Raad of de Commissie. Ten aanzien van de interne rechtsorde der
lid-Staten komen aan de secundaire gemeenschapsregelen immers dezelfde
rechtskracht toe als aan de verdragsbepalingen zelf. Anderzijds moet
worden opgemerkt dat, langs de kant van het interne recht, het conflict
tussen gemeenschapsrecht en nationaal recht uitsluitend kan oprijzen
met betrekking tot formele wetten en niet met betrekking tot secundaire
rechtsregelen zoals koninklijke of rninisteriele besluiten. Vermits de
Europese verdragen in elke lid-Staat door een wet werden goedgekeurd
hebben de gemeenschapsvoorschriften in elke Staat tenrninste het gezag
van een gewone wet. In die hoedanigheid hebben de verdragsbepalingen
en de erop steunende secundaire gemeenschapsvoorschriften dus ongetwijfeld voorrang boven interne secundaire voorschriften.
Bezien vanuit volkenrechtelijk oogpunt staat het buiten kijf dat
het E.E.G. Verdrag, zoals elk internationaal verdrag, voorrang heeft

209 -

(1) Dit was bv. het geval voor de Nederlandse Tariefcommissie: nadat deze rechthank
een antwoord had gekregen op de door haar aan het Hof voorgelegde vraag nopens de
draagwijdte van artikel 12 E.E.G. Verdrag (zie hoven, nr 205) moest zijzelf de vraag oplossen naar de verenighaarheid van het Tariefbesluit (en eventueel van de wet en het
Internationaal Verdrag waarop dit hesluit steunde) met genoemde verdragshepaling.
lndien de rechthank tot de vaststelling komt dat heide regelingen tegenstrijdig zijn kan
de vraag naar de voorrang van de ene rechtsregel hoven de andere niet ontweken worden.

hoven het nationaal recht (Suy, E., De verhouding tussen het gemeenschapsrecht en het intern recht, in ]uridische aspecten van de Europese Integratie,
Leuven, 1964, biz. 6o en 66). Indien een nationale rechter zich niettemin
verplicht ziet om op grand van zijn nationaal recht aan dit laatste voorrang
te geven brengt hij de internationale verantwoordelijkheid van de Staat
waartoe hij behoort in het gedrang. Dit heeft des te ergere gevolgen op
europeesrechtelijk vlak doordat de internationale aansprakelijkheid van
de lid-Staten in de Europese Verdragen doeltreffend is georganiseerd en
gesanctioneerd. Aldus kan een lid-Staat op grond van artikelen 169 en 170
E.E.G. Verdrag door een andere lid-Staat evenals door de Commissie
wegens miskenning van zijn internationale verplichtingen bij het Hof
van Justitie worden aangeklaagd (zie hoven, nr 159, sub a). Het Hof
heeft te dien opzichte verplichte rechtsmacht.
Ofschoon op volkenrechtelijk plan de voorrang van het internationaal recht vaststaat zal een nationale rechter die zich voor het probleem
gesteld ziet, niettemin uitspraak moeten doen op grand van internrechtelijke, hoofdzakelijk grondwettelijke, bepalingen omtrent de verhouding tussen internationaal en intern recht.
In sommige buitenlandse rechtstelsels werd het probleem uitdrukkelijk bij de wet geregeld. Onderscheid moet worden gemaakt tussen
nationale wetten die na de betrokken internationale rechtsregel tot stand
kwamen en diegene die v66r dergelijke rechtsregel werden uitgevaardigd.
Vermits internationale Verdragen meestal en de Europese verdragen in
elk geval in de betrokken lid-Staten door een wet werden goedgekeurd
is het duidelijk dat, ingevolge het algemeen aanvaard beginsel lex posterior
derogat priori, internationale verdragsbepalingen oak op zuiver intern
vlak voorrang genieten hoven vroegere wetten (1). Twijfel bestaat blijkbaar
alleen ten aanzien van latere wetten.
Door de huidige Nederlandse grondwet wordt het probleem op
bevredigende wijze geregeld. Volgens artikel 66 vinden binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften geen toepassing wanneer deze
toepassing niet verenigbaar zou zijn met eenieder verbindende bepalingen
van overeenkomsten, die hetzij v66r, hetzij na de totstandkoming der
voorschriften zijn aangegaan. De grondwetten van Italie, Duitsland en
Frankrijk zijn minder duidelijk en de vraag naar de voorrang van internationale rechtsregelen op latere wetten blijft er betwist (voor meer
bijzonderheden zie de Mercuriale van Proc.-Gen. Hayoit de Termicourt,
o.c.; - zie wat Italie betreft ook het volgend nummer). In Luxemburg
werd de vraag, bij afwezigheid van grondwettelijke of andere bepalingen
dienaangaande, door de Cour superieure de justice in de zin van de voorrang
van het internationaal verdrag op een latere wet opgelost (zie het door
210 -

(1) Zie in dit verband Finanzgericht Bremen, 9 april 1963, Aussenwirtschaftsdienst,
1963, 281 met noot Brandel. besproken in S.E. W., 1964, blz. 287 en volg.
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Proc.-Gen. Hayoit de Termicourt geciteerde arrest van I4 juli I954,
Rev. Grit. Dr. Int. Priv., I955. blz. 253).
Wat Belgie betreft blijft de vraag open zoals blijkt uit de meergenoemde Mercuriale van Procureur-Generaal Hayoit de Termicourt:
noch de wetgever, noch het Hof van Cassatie hebben zich op ondubbelzinnige wijze uitgesproken. Door de Procureur-Generaal werd evenwel
op duidelijke en overtuigende wijze stelling gekozen ten gunste van de
voorrang van internationale verdragsbepalingen, bijzonderlijk van de
bepalingen der Europese verdragen zowel als van het secundaire gemeenschapsrecht, hoven vroegere en latere nationale wettelijke voorschriften.
Hij haalt daartoe verschillende argumenten aan: de instelling van de
Europese Verdragen impliceert de overdracht van eigen bevoegdheden
aan de gemeenschapsorganen; zodoende verschijnt hoven de onderscheiden rechtsordeningen der lid-Staten een autonome gemeenschappelijke
rechtsordening. De toepassing van met de communautaire rechtsregel
strijdige nationale wetten druist in tegen het wezen van deze autonome
rechtsorde. Bovendien zou de negatie van een hoger gezag in hoofde
van een internationale rechtsregel aanleiding geven tot een soort juridisch
haasje-over : communautaire rechtsregelen zouden buiten toepassing
kunnen worden gesteld door interne voorschriften die op hun beurt
door een latere communautaire regeling zouden kunnen worden vervangen.
Een gelijke toepassing van het beginsel lex posterior derogat priori op
internrechtelijke en gemeenschapsvoorschriften zou aldus het ontstaan
geven aan een ongehoorde rechtsonveiligheid. Tenslotte brengt het
erkennen van een gelijk gezag aan interne bepalingen, zoals reeds gezegd,
de internationale aansprakelijkheid van de betrokken lid-Staat in het
gedrang (zie hoven, nr 209; - zie ook Suy, E., o.c., blz. 66-67).
Er is alle reden toe om aan te nemen dat een Belgische rechtbank
die voor het probleem naar de voorrang tussen intern en gemeenschapsrecht wordt geplaatst, de gezagvolle mening van Procureur-Generaal
Hayoit de Termicourt zal bijtreden.
Betreffende de verhouding nationaal recht en gemeenschapsrecht
werden onlangs twee belangrijke arresten gewezen. Het eerste arrest
dateert van 7 maart I964 en werd uitgesproken door het Constitutioneel
Hof van de Italiaanse Republiek (Il Foro Italiano, I964, I, blz. 465 en
volg. met noot N. Catalano). Het tweede is van IS juli I964 en werd
gewezen door het Hof van Justitie te Luxemburg in de zaak 6/64 (gepubliceerd in S.E. W., I964, blz. 472; - zie korte bespreking ervan in R. W.,
I964-65, 275 en volg.). Het kwam in de loop van dit overzicht reeds verschillende malen ter sprake (zie o.m. nr 205).
Beide arresten betreffen de Italiaanse wet van 6 december I 962
nopens de nationalisatie van de electriciteitsbedrijven in Italie en de
oprichting van Enel (Ente nazionale per l'energia elettrica), een met de
electricitei~sproductie- en verdeling belast Staatsorganisme.
2II -

Door de Giudice Conciliatore van Milaan werd op IO september I963
een verzoek gericht tot het ltaliaanse Constitutioneel Hof ten einde uit
te maken of de wet van 6 december I962 al dan niet strijdig is met
artikel 11 van de ltaliaanse Grondwet ingevolge een beweerde tegenstrijdigheid tussen genoemde wet en bepaalde bepalingen van het E.E.G.
Verdrag. Artikel 11 der ltaliaanse Grondwet bepaalt namelijk dat ltalie,
onder beding van wederkerigheid met de andere Staten, instemt met
de soevereiniteitsbeperkingen die nodig zijn voor de vestiging van een
orde waardoor vrede en rechtvaardigheid onder de naties in stand worden
gehouden. Dit artikel, dat in de Italiaanse Grondwet werd opgenomen
met het oog op Italie's toetreding tot de UNO, werd over het algemeen
aangezien als houdende een delegatie van bevoegdheid aan de ltaliaanse
wetgever om onder meer de Europese Verdragen goed te keuren. Deze
stelling wordt thans door het Constitutioneel Hof uitdrukkelijk onderschreven. Het geciteerde arrest zegt namelijk over de interpretatie van
genoemd artikel I I : ,dit voorschrift betekent dat, wanneer zekere voorafgaande voorwaarden vervuld zijn, het mogelijk is Verdragen te sluiten
waardoor soevereiniteitsbeperkingen worden toegestaan en deze beperkingen door een gewone wet ten uitvoer te leggen" (I).
Volgens bepaalde auteurs (zie Catalano, N., in zijn geciteerde noot)
zou artikel I I echter meteen betekenen dat aan de goedkeuringswet en
daardoor aan het aldus goedgekeurde Verdrag in de interne rechtsorde
een hager gezag toekomt dan aan gewone wetten zodat vroegere of latere
ermee strijdige wetten in casu, zoals beweerd werd, de nationalisatiewet
van 6 december I962, ongrondwettelijk zouden zijn ingevolge onrechtstreekse schending van artikel I I der Grondwet. Deze zienswijze heeft
het Constitutioneel Hof formeel verworpen door te overwegen dat
artikel I I aan de gewone wet die de toepassing van de aangegane Verdragen
verzekert, geen hogere werking heeft verleend dan diegene die dergelijke
rechtsbron normaal kenmerkt. Zodoende heeft het ltaliaans Constitutioneel
Hof geweigerd de voorrang van de Europese verdragsbepalingen hoven
latere daarmee strijdige wetten te erkennen.
Deze beslissing van het ltaliaanse Hof is betreurenswaardig.
Zoals Advocaat-Generaal Lagrange opmerkt in zijn conclusies voor het
hierna besproken arrest van het Europese Hof van Justitie, is zij een
miskenning van de autonomie van het gemeenschapsrecht, autonomie
die voortspruit uit de overdracht van soevereine bevoegdheden aan de
gemeenschappelijke organen en die broodnodig is voor de verwezenlijking
van de doeleinden der Gemeenschap. Zolang de lid-Staten het E.E.G.
Verdrag niet hebben opgezegd dienen zij zich ervan te onthouden, door
het uitvaardigen van met het Verdrag strijdige wetten, met de ene hand
2I2 -

(1) De originele tekst luidt : ,La norma significa che, quando recorsano certi presupposti, e possibile stipulare trattati con cui si assumano limitazioni della sovranita
ed e consentito darvi esecuzione con Iegge ordinaria". De relevante overwegingen verschenen in Franse vertaling : S. E. W., 1964, biz. 503-504.
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terug te nemen wat zij met de andere hebben gegeven. Wil men de
Gemeenschap niet in haar diepste grondslagen aantasten dan moet het,
in afwezigheid van bevoegdheid in hoofde van het Hof van J ustitie om
zich over een conflict tussen gemeenschapsrecht en intern recht uit te
spreken, aan de nationale rechters, of althans aan sommigen onder hen,
mogelijk worden gemaakt de toepassing van met het gemeenschapsrecht
strijdige wetten te weigeren.
Door de heer Van derGoes van Naters,lid vanhet Europees Parlement,
werd dan ook, na de uitspraak van het hierboven besproken arrest, de vraag
gesteld aan de E.E.G. en E.G.A. Raden welke maatregelen zij zouden
treffen om in alle lid-Staten de voorrang van het gemeenschapsrecht
boven het nationaal recht te verzekeren. Door de Raden werd' geantwoord
dat, nu het Hof van Justitie zich had uitgesproken over de juridische
aspecten van het vraagstuk (zie volgend nt), zij daaraan niets hoeven
toe te voegen maar dat zij omwille van het politiek belang van de juiste
toepassing van het gemeenschapsrecht de gang van zaken met de grootste
aandacht volgen (Publ. Eur. Gem., 1964, 2161 en volg.).
213 - Zoals aangestipt heeft ook het arrest van het Hof van Justitie
van 15 juli 1964 in de zaak 6/64 betrekking op de Italiaanse wet van
6 december 1962 houdende nationalisatie van de electriciteitssector en
oprichting van een Staatsorganisme Enel aan hetwelk de activa van de
genationaliseerde bedrijven werden overgedragen.
Een advocaat uit Milaan, Mr Flaminio Costa, verbruiker en aandeelhouder van de N.V. Edisonvolta, een der genationaliseerde bedrijven
had namelijk geweigerd een rekening ten bedrage van 1.925 lire te betalen
aan Enel. De betwisting kwam voor de vrederechter, de Giudice Conciliatore,
te Milaan. In de loop van het geding voerde Costa aan dat de wet van
6 december 1962 strijdig was met artikelen 102, 93, 53 en 37 van het
E.E.G. Verdrag en ongrondwettelijk. Op zijn verzoek legde de vrederechter
een prejudiciele vraag voor aan het Italiaanse Constitutioneel Hof nopens
de grondwettelijkheidsvraag alsook aan het Hof van Justitie te Luxemburg
nopens de interpretatie van genoemde artikelen van het E.E.G. Verdrag
(zie boven nr 182 waar de door de vrederechter aan het Europees Hof
gestelde vraag wordt geciteerd). Door het Hof van Justitie werden genoemde
artikelen gei:nterpreteerd (voor wat betreft de interpretatie van artikel 53,
zie boven nr 27 en volg.). Vooraleer het Hof zulks kon doen moest het
evenwel antwoorden op een voorafgaande opmerking vanwege de Italiaanse
Regering nopens de ontvankelijkheid van de voorgelegde prejudiciele vraag.
Door de Italiaanse regering werd namelijk aangevoerd dat de nationale
rechter van de procedure van artikel 177 E.E.G Verdrag geen gebruik
mag maken in gevallen waarin hij ter beslissing van het voor hem hangende
geschil niet een Verdragsbepaling doch uitsluitend een interne wet moet
toepassen, en dat artikel 177 de nationale rechter niet ten dienste staat
om op verzoek van een onderdaan van een der lid-Staten de concrete vraag

op te werpen of debetrokken Staat door de uitvaardiging van een interne wet
heeft gehandeld in strijd met de hem door het Verdrag opgelegde verplichtingen; tot dat doel zou immers alleen de procedure van artikelen 169
en 170 openstaan. Het verzoek van de vrederechter zou bijgevolg absoluut
niet-ontvankelijk zijn.
In overeenstemming met zijn vroegere rechtspraak heeft het Hof
hierop in de eerste plaats geantwoord dat het inderdaad onbevoegd is om
zich in te laten met vragen betreffende de overeenstemming van interne
rechtsvoorschriften met het Verdrag en dat het, wanneer de uitspraak
van de nationale rechter in dat opzicht onduidelijk is geformuleerd,
uitsluitend bevoegd is daarvan alleen die vragen te behandelen welke
de uitlegging van het Verdrag betreffen (zie boven, nr 182). Nopens de
zogezegde onbevoegdheid van de nationale rechter die gehouden is de
interne wet toe te passen, om terzake gebruik te maken van artikel 177,
stelde het Hof dat artikel 177 ,ongeacht enige nationale wet, steeds toepassing client te vinden wanneer een vraag rijst met betrekking tot de uitlegging van het Verdrag". Om tot die conclusie te komen sneed het Hofhet
probleem aan van de voorrang van het Europees recht boven het intern
recht.
De in dat verband naar voor gebrachte argumenten kunnen als volgt
worden samengevat. Anders dan met gewone internationale verdragen
het geval is, heeft het E.E.G. Verdrag een eigen rechtsorde in het leven
geroepen, die in de rechtsorde der lid-Staten is opgenomen en waarmede
de nationale rechters rekening dienen te houden. De lid-Staten hebben
namelijk ingevolge de oprichting voor onbepaalde tijd van een Gemeenschap voorzien van eigen organen, van rechtspersoonlijkheid en handelingsbevoegdheid, van vertegenwoordingsbevoegdheid op het internationale vlak
en van praktische bevoegdheden, hun soevereiniteit, zij het op een beperkt
terrein, begrensd. De opneming in het recht der lid-Staten van deze
gemeenschappelijke rechtsorde alsmede de geest en de inhoud van het
Verdrag hebben tot gevolg dat , ,de Staten tegen de rechtsorde, die zij
op basis van wederkerigheid hebben aanvaard, niet kunnen ingaan met
een later eenzijdig afgekondigd wettelijk voorschrift". Een dergelijk
voorschrift kan derhalve niet boven de rechtsorde van de Gemeenschap
worden gesteld.
Indien latere nationale wetten afbreuk zouden kunnen doen aan het
gemeenschapsrecht, aldus het Hof, zou de werking van dit gemeenschapsrecht van Staat tot Staat verschillen. Dit zou strijdig zijn met artikel s,
tweede lid, en met artikel 7 van het Verdrag. De in het Verdrag neergelegde verplichtingen zouden daardoor een voorwaardelijke in plaats
van een absolute gelding verkrijgen. De gevallen waarin de lid-Staten
het recht hebben eenzijdig op te treden worden trouwens in het Verdrag
uitdrukkelijk opgesomd (bijv. de artikelen 15, 93, derde lid, 223 tot 225).
Anderzijds zijn de verzoeken van de Staten om van het Verdrag te mogen
afwijken aan bepaalde goedkeuringsvoorschriften onderworpen (bv.
de artikelen 8, vierde lid, 17, vierde lid, 25, 26, 73, 93, tweede lid, en 226).

De voorrang van het gemeenschapsrecht wordt nog bevestigd door
artikel r89 volgens hetwelk verordeningen verbindend zijn en rechtstreeks toepasselijk in elk van de lid-Staten .. Deze bepaling zou van iedere
betekenis zijn ontbloot indien een Staat de gevolgen van een verordening
zou kunnen te niet doen door de uitvaardiging van een het gemeenschapsrecht primerende nationale wet.
Uit bovenstaande argumenten trekt het Hof dan de conclusie dat
het gemeenschapsrecht niet door een voorschrift van nationaal recht
opzij kan worden gezet zonder dat de rechtsgrond van de Gemeenschap
zelf daardoor wordt aangetast en dat ingevolge de overdracht van soevereine
bevoegdheden aan de Gemeenschap latere eenzijdig afgekondigde nationale
wettelijke voorschriften, die tegen het stelsel van de Gemeenschap ingaan,
iedere werking ontberen.
Deze zienswijze van het Hof kan zonder voorbehoud worden bijgetreden. De nationale rechtbanken die zich voor de vraag naar de verhouding tussen nationaal recht en gemeenschapsrecht gesteld zien, zouden
er goed aan doen zich aan deze uitspraak van het Hof te inspireren.

