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HOOFDSTUK

DE RECHTSBESCHERMING VOOR HET HOP VAN JUS TITlE

AFDELJNG

I

HET BEROEP TOT NIETIGVERKLARING VAN COMMUNAUTAIRE HANDELINGEN:
ARTIKEL 173, LID 2, E.E.G.-VERDRAG

§ 1 Inleiding
1. In de reeks artikelen 173 tot en met 179 worden een aantal procedures ter
sprake gebracht, die de rechtsbescherming van allen, die op een of andere wijze
bij de Gemeenschap betrokken zijn, moeten garanderen.
Die betrokkenen zijn op de eerste plaats de instellingen van de Gemeenschap zelf
-de Raad en de Commissie- vervolgens de Lid-Staten, de ambtenaren van de
Gemeenschap en tenslotte, op een bescheiden schaal, ook de particulieren.
Met uitzondering van artikel177 wellicht, welke een beduidend wijdere strekking
heeft, zijn alle hier bedoelde procedures van adrninistratief-rechtelijke aard, en
beogen een rechterlijke controle op de juridisch bindende handelingen van de
Gemeenschapsorganen, van wetgevende zowel als van bestuurlijke aard, alsmede de vaststelling van een eventueel geleden schade en de aansprakelijkheid
daarvoor.
Artikel 173 biedt een procedurele ingang voor de rechterlijke controle op de
rechtsgeldigheid van legislatieve en administratieve handelinge!l van de Gemeenschapsinstellingen. Ontvankelijk zijn a) de Lid-Staten, en de Raad c.q. de
Commissie, b) individuele natuurlijke en rechtspersonen, voor zover zij door die
rechtshandelingen individueel en rechtstreeks worden geraakt.
In dit onderzoek komt aileen het gestelde in artikel 173, lid 2, ter sprake, dat wil
zeggen, de procedure voor zover die betrekking heeft op de bovenomschreven
categorie b).

A. DE REIKWIJDTE VAN ARTIKEL 173- RATIONE MATERlAE

2. De wettigheid kan aan de orde worden gesteld van alle bindende besluiten van
de Gemeenschap, opgesomd in artikel 189. Aanbevelingen en adviezen vallen
derhalve niet onder de termen van artikel 173.
De wettigheid zal worden getoetst aan een of meer van de volgende normen:
a) bevoegdheid en het gebruik dat ervan is gemaakt (misbruik).
b) schending van wezenlijke vormvoorschriften
c) schending van het Verdrag of van de secundaire wetgeving(l).
(1) In geschillen waardoorparticulieren een beroep werd ingesteld ex art. 173, lid 2, is hetHofin de
periode 1971-1978 slechts zelden er toe gekomen de beroepsgronden nader te preciseren, zodat dan
ooknaarde vorige overzichten kan worden verwezen (zie VAN GERVEN, W., T.P.R., 1964,737-741;
DEGRYSE, L., T.P.R., 1968, 119-123; DE GRYSE, L. en VAN SLYCKEN, L., T.P.R., 1970, 274-278).
Meestal struikelt het beroep van particulieren op de ontvankelijkheidsvereisten. Een belangrijke
aanvulling is het arrestNold t. Commissie waar het Hof aanvaardde dat onder ,schending van het

911

Voor zover van een bevoegdheid geen gebruik werd gemaakt, en dan sprake is
van een nalaten, staat de procedure ex artikel 175 open(2).
3. Iedere natuurlijke of rechtspersoon kan een beroep instellen tegen de tot hem
gerichte beschikkingen, maar ook 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. Artikel173, lid 2, aldus het Hof
in de zaakKoninklijke Scholten-Honig t. Raad en Commissie, heeft met name ten
doel ,te voorkomen dat de Gemeenschapsinstellingen enkel door de vorm van
een verordening te kiezen, het beroep van een particulier tegen een beschikking,
die hem rechtstreeks en individueel raakt, oilmogelijk kunnen maken''. De keuze
van de vorm kan de aard van het besluit niet wijzigen(3).
Voor de goede orde zij hier gememoreerd dat ten aanzien van een belangrijke
categorie beschikkingen, met name die ex Vo. 17/62 en daarmee samenhangende
verordeningen een specifieke, in deze verordeningen zelf verankerde rechtsgang
bestaat. Deze soort beschikkingen zullen dan ook niet in dit overzicht worden
betrokken (4). Er zij enkel vermeld dat het Hof in een arrest van 25 oktober 1977
aanvaardde dat een beschikking ex Vo. 17/62 gericht tot een bepaalde ondernerning een andere onderneming rechtstreeks en individueel kon raken(5).

B.

RATIONE PERSONAE

a. Wie kan er klagen?
4. In eerste instantie zijn dit de Lid-Staten, de Raad en de Comrnissie.
Ret Europese Parlement behoort niet tot die categorie. Deze instelling kan de
wettigheid van Raads- of Commissie-besluiten ex artikel 173, lid 1, niet betwisten maar kan dat ook niet ex Artikel173, lid 2, behalve ten aanzien van besluiten
die het Parlement zelf raken. Dat laatste zou evenwel extensief kunnen worden
gei"nterpreteerd. In de zaken 175/73 en 18/74 besliste het Hof dat de ,Union
Syndicale Service- Public Europeen" en het ,Algemeen Vakverbond Personeel Europese Instellingen' ', geen gebruik konden maken van de procedure ex
artikel 179 jo het Ambtenaren-statuut, omdat deze rechtsgang slechts openstond
voor individuele ambtenaren(6). De procedure ex artikel 173, lid 2, staat voor

Verdrag" tevens de fundamentele rechten worden begrepen die in de constituties der Lid-Staten zijn
erkend (Jur. 1974, 491). InKaufhoft. Commissie overwoog het Hof dat de Commissie een Verdragsvoorschrift had geschonden (Jur. 1976, 442).
(2) H.v.J., 8 maart 1972, Nord Getreide t. Commissie, 42/71, Jur. 1972, 1105.
(3) H.v.J., 5 mei 1977, 101/76, Jur. 1977, 806.
(4) Zie hierover TER KUILE, R.J., Het beroepsrecht voor de klager ex artike/3, lid 2, sub B, van
Verordening 17/62 E.E.G., S.E.W., 1978, 228.
(5) H.v.J., 25 oktober 1977,Metro t. Commissie, 26/76, 1899-1902. Ziein ditverbandDINNAGE, J.,
Locus standi and Article 173 EEC: the effect of Metro SB Grossmiirkte v. Commission, E.L.Rev.,
1979, 15.
(6) H.v.J., 8 oktober 1974, Union Syndicale-Service Public Europeen t. Raad, 175/73, fur. 1974,
917; H. v.J., 8 oktober 1974, Algemeen Vakverbond Personeel Europese 1nstellingen t. Commissie,
18/74, Jur. 1974, 933.

912

hen echter wel open. Dat houdt in dat het Hof van mening is dat een georganiseerde (ambtenaren) groepering, in beginsel wel individueel en rechtstreeks
geraakt kan worden. Welnu, dat zelfde kan gelden voor het Europees Parlement.
Verdedigbaar is dan ook dat, indien de Raad of de Commissie tot een besluit
gekomen is, met voorbijgaan van de bevoegdheden van het Parlement, deze
instelling geacht kan worden, ,rechtstreeks en individueel" geraakt te zijn.
5. De tweede categorie klagers zijn de , ,particuliere personen''. Daaronder kan
men verstaan, alle zelfstandige deelnemers aan het communautaire rechtsverkeer, voor wie geen specifieke rechtsgang open staat. Niet noodzakelijk is dat
de betrokkene ook E.E.G.-onderdaan is.
Kan een Lid-Staat ex artikel 173, lid 1, optreden ten behoeve van een of meer
particulieren, voor wie in beginsel de procedure ex artikel173, lid 2, open staat?
De vraag werd door Nederlandse nationale instanties negatief beantwoord. Toen
de N.V. Koninklijke Scholten-Honig in zijn vordering ex artikel 173 E.E.G.
niet-ontvankelijk was verklaard door het Hof van Justitie(7) heeft dit bedrijf
getracht de Minister van Landbouw zover te brengen dat deze een procedure zou
(doen) aanspannen ex artikel 173, lid 1. De Minister weigerde, omdat er geen
overheidsbelangen aanwezig waren, noch ook argumenten om de rechtsgeldigheid van de door Scholten-Honig gewraakte Verordeningen 1862/76 en 2158/76
te betwisten. Hierop werd door genoemd bedrijf een administratief-rechtelijke
procedure aangespannen voor de Raad van State tegen de Minister van Landbouw, teneinde het besluit-tot-weigering te doen vernietigen. Tevens werd, te
zelfder tijd en onder voorwaarde dat de Raad van State negatief zou beslissen, een
kort geding aangespannen voor de President van de Rechtbank 's Gravenhage.
Beide instanties wezen de vordering af op 15 juli 1977 (8), resp. 20 juli 1977 (9),
overwegende dat wanneer een Lid-Staat op grond van artikel173, een beroep wil
instellen bij het Hof van Justitie, hij dit slechts met vrucht kan doen op grond van
eigen belangen en overwegingen en niet op die van een of meer van haar burgers,
voor wie een zelfstandige rechtsgang is open gesteld.

b. Jegens wie kan men klagen?
6. Uitsluitend jegens dt;! Raad en de Commissie, voor zover het handelingen
betreft die geheel voor de verantwoordelijkheid van deze instellingen komen.
Uitvoeringshandelingen van de Lid-Staten leveren geen actie ex artikel 173 op.
Ook klachten jegens andere Gemeenschapsinstellingen zijn niet via de procedure
ex artikel 173 tot geding te brengen(lO).
C. VERHOUDING TOT ANDERE PROCEDURES
Men kan stellen dat de procedure ex artikel 173, lid 2, slechts open staat indien
andere procedures ontbreken.
(7) fur. 1977, 809.
(8) Administratief-rechtelijke Beslissingen, 1978, nr. 151, 350-355.
(9) Nederlandse furisprudentie, 1978, nr. 27, 79-80.
(10) H.v.J., 3 februari 1977, f. de Lacroix t. Hojvan fustitie, 91/76, fur. 1977, 229.
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7. Artikel177. Indien de g,ewraakte handeling door een Lid-Staat is verricht,
dient de justitiabele zich tot de nationale rechter te wenden. Deze kan via het
stellen van een prejudiciele vraag het Hof van Justitie uitnodigen zich over de
geldigheid van een Gemeenschapshandeling uit te spreken.
In het geschil Suiker Export t. Commissie achtte het Hof de vordering niet-ontvankelijk, omdat de gewraakte handeling tot de competentie van .de Franse
overheid behoorde en niet tot die van de Gemeenschap(ll). In het geschil
UNJCME t. Raad (12) kwam het Hof tot eenzelfde besluit. De gewraakte verordening machtigde de Italiaanse overheid om tot zeker maximum uitvoervergunningen af te geven. Pas als de Italiaanse overheid zou weigeren een gevraagde
vergunning af te geven zouden de belanghebbenden rechtstreeks en individueel
geraakt zijn, maar dan betrof het wel een handeling van een Lid-Staat.
Minder duidelijk liggen de verhoudingen in de zaak 69/69, welke een beroep
betrof tegen een beschikking van de Comrnissie tot weigering van een te openen
tariefcontingent voor Belgie(13). Bij een machtiging, aan een Lid-Staat, tot het
openen van een tariefcontingent worden de betrokkenen eerst rechtstreeks en
individueel geraakt, indien die Lid-Staat zou weigeren te hunnen aanzien van de
machtiging gebruik te maken, wat dan weer een handeling is van de Lid-Staat. Bij
een weigering geldt hetzelfde, aldus het Hof. De belangen van de justitiabelen
zijn eerst getroffen, indien zou vaststaan dat de Lid-Staat, zou de machtiging niet
zijn geweigerd, juist ten opzichte van de klagers daarvan gebruik hebben gemaakt.
Met name bij de laatste argumentatle zl.jn vraagtekens te stdlell., omaaf niet
geheel duidelijk is in hoeverre de justitiabelen via de nationale rechter de geldigheid van deze weigeringsbeschikking aan de orde kunnen stellen. De reactie van
de nationale overheid op een eventuele aanvraag van een invoervergunning op
basis van een- niet bestaand- tariefcontingent, zal geen weigering inhouden,
- er valt immers niets te beslissen - maar een constatering dat een dergelijk
contingent niet ter beschikking staat. Het valt te vrezen dat in een dergelijk geval
de nationale rechter ook niet anders kan doen dan een vordering tot vernietiging
van deze nationale ,bestuurshandeling" niet-ontvankelijk te verklaren, juist
omdat het geen , ,bestuurshandeling'' betreft.
Het Hof heeft daarentegen in de zaken 41-44/70 de klagers wel in hun beroep
ontvangen, aangezien het kon vaststellen dat de uiteindelijke beslissing of en in
hoeverre tafelappelen zouden worden gei:mporteerd bij de Comrnissie lag(14).
De nationale autoriteiten kwam in dat geval geen beoordelingsbevoegdheid toe.

(11) H.v.J., lOmei 1978,N.V. SuikerExportt. Commissie, 132177,Jur. 1978,1072.
(12) H.v.J., 16 maart 1978, 123/77, Jur. 1978, 852-853.
(13) H.v.J., 16 juni 1970, Aluminium Raeren t. Commissie, Jur. 1970, biz. 385; zie ook vorig
overzicht, T.P.R., 1970, 272-273.
(14) H.v.J., 13 mei 1971, 41-44/70, Jur. 1971, 420-423.
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8. Artikel175. Dit artikel heeft slechts betrekking op een nalaten van de Gemeenschapsinstellingen, een niet uitgesproken weigering handelend op te treden.
De procedures ex artikel173 en artikel175 sluiten elkaardus wederzijds uit(15).
9. Artikel 179. Dit artikel is de basis voor de competentie van het Rof als
ambtenarenrechter.
Zowel de wettigheid van besluiten als vorderingen tot schadevergoeding kunnen
aan de orde komen. Dat heeft tot gevolg dat een procedure via de artikelen 178 en
215 niet voor ambtenaren open staat(l6).
Ret beroep ex artikel179 staat echter slechts open voor hen, die in een statutaire
(dwz. conform het Ambtenarenstatuut) verhouding tot de instellingen van de
Gemeenschap staan, waaronder niet aileen Raad en Commissie zijn te verstaan.
De procedure vergt dan wei overeenstemming met de te dezer zake opgenomen
bepalingen in het Ambtenaren-Statuut (met name het volgen van de aan het
beroep voorafgaande bezwaarschrift procedure) ( 17). Kan niet gezegd worden dat
de belanghebbende in een statutaire rechtsverhouding staat tot de instellingen van
de Gemeenschap, dat staat een beroep op artikel 173 open(18).
10. Artikell78 jo artikel 215. De procedures ex artikel 173, lid 2, en ex artikel
178 jo artikel215 kunnen naast en onafhankelijk van elkaar in gang worden gezet,
omdat de uitkomsten van deze procedures te enen male verschillend zijn. Artikel
173, lid 2, kan slechts leiden tot een onverbindend verklaring van een legislatieve
of administratieve handeling, doch niet tot vaststelling van enigerlei schadevergoeding. Artikel 178 jo 215 laat de gewraakte handeling intact maar stelt de
Gemeenschap voor de gevolgen aansprakelijk.
Ret Rof heeft steeds geweigerd de stelling van de Commissie en/of de Raad te
aanvaarden dat de procedure ex artikel178 jo 215 een vervangende procedure kon
of zou zijn, ten behoeve van hen, voor wie de procedure ex artikel173 niet (meer)
open staat. Deze stelling is op zichzelf niet zo vreemd: in een procedure ex artikel
178 jo 215 zal de aansprakelijkheid van de Gemeenschap immers aileen worden
aangenomen wanneer de gewraakte handeling onwettig of onrechtmatig is. Dit,
als zodanig, raakt echter nog niet de nietigheid van de bedoelde handeling.
§ 2 De criteria

11. Blijkens de tekst van artikel173, lid 2, is een beroep op dat artikel slechts
ontvankelijk indien de klager zowel ,rechtstreeks" als ,individueel" geraakt
wordt door de handeling, waartegen beroep werd ingesteld.

(15) Nord Getreide t. Commissie, 42/71, fur. 1972, 111. Zie hierover ook SCHERMERS, H. G., Het
beroep tegen Gemeenschapsbesluiten, in Rechtsbescherming in de Europese Gemeenschappen,
Europese Monografieiin nr. 19, 29.
(16) H.v.J., 17 februari 1977,Reinarz t. Raad, 48/76,fur. 1977,297-298.
(17) Ibid.; eveneens H.v.J., 22 oktober 1975, Meyer-Burckhardt t. Commissie, 9175, fur. 1975,
1171.
(18) Zie verwijzingen noot 6.
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Men kan rechtstreeks geraakt worden, zonder individueel geraakt te zijn, en
omgekeerd.
Een Verordening betreffende een bepaalde categorie marktdeelnemers, bijvoorbeeld tomatentelers, raakt hen wel rechtstreeks, doch niet individueel, zelfs niet
als het aantal getroffen deelnemers z6 gering is dat ze met naam en toenaam zijn te
noemen.
Een machtiging aan een Lid-Staat om beperkende maatregelen te nemen raakt
importeurs' wellicht individueel, maar niet rechtstreeks: daartoe immers is een
handeling van die Lid-Staat nodig. Deze kan al dan niet van de machtiging
gebruik maken.
A. NIET RECHTSTREEKS EN INDIVIDUEEL GERAAKT
12. In het geschil Nord Getreide t. Commissie (19) valt de klager de beslissing
van de Commissie aan om een bepaald voor de klager belangrijkprodukt niet in de
bijlage bij een verordening op te nemen, zodat de bepalingen van de verordening
ook voor dat produkt zouden gelden. Klager wordt door deze weigering wellicht
wel rechtstreeks maar niet individueel geraakt. Immers de opname van het
gevraagde produkt zou voor aile handelaren in dat produkt gevolgen hebben.
De Union Syndicale-Service Public Europeen - een vakbond van communautaire ambtenaren- wordt in een uitspraak van 18 maart 1975 geacht niet
rechtstreeks en individueel geraakt te worden door maatregelen die de algemene
belangen van zijn leden raken (20).
Ret verlenen van een machtiging tot het openen van een tariefcontingent kan de
belanghebbenden niet rechtstreeks en individueel raken. Dat gebeurt eerst door de
wijze waarop van de machtiging gebruik gemaakt wordt(21).
13. Een verordening kan er toe leiden, dat een of meer justitiabelen, die in een
bijzondere positie verkeren, in een andere situatie terecht komen dan de overigen.
Dit feit aileen Ievert nog geen , ,rechtstreeks en individueel geraakt zijn'' op. In
het geschil Koninklijke Scholten-Honig t. Raad en Commissie gaat het Hof wat
dieper op deze kwestie in. Daar overweegt het: ,dat een besluit zijn verordendend karakter niet kan verliezen door het enkele feit, dat het aantal- of zelfs
de identiteit - der rechtssubjecten op wie het op een gegeven ogenblik van
toepassing is min of meer nauwkeurig kan worden bepaald, zo lang maar vaststaat, dat die toepassing voortvloeit uit de aanwezigheid van een objectieve
feitelijke of rechtstoestand, als in het besluit, gezien zijn objectieve doelstelling,
bedoeld; dat bovendien de omstandigheid, dat een rechtsvoorschrift voor de
verschillende betrokken rechtssubjecten in concreto tot uiteenlopende gevolgen
leidt aan deszelfs verordenend karakter niet afdoet, zolang van een objectief
vaststaande situatie sprake is ; dat door een regeling ... het verordenend karakter
(19) Jur. 1972, 105.
(20) H.v.J., 18 maart 1975, Union Syndicale-Service Public Europeen t. Raad, 72174, Jur. 1975,
401.
(21) fur. 1970, 394-395.
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te ontzeggen enkel omdat zij een bepaald produkt betreft en te oordelen dat
zodanige regeling de betrokken producenten betreft uit hoofde van een feitelijke
situatie, welke hen van ieder ander onderscheidt, aan het begrip beschikking een
uitbreiding zou worden gegeven, welke het stelsel van het Verdrag - waarin
particulieren aileen nietig verklaring kunnen vragen van tot hen gerichte individuele beschikkingen of van besluiten welke hen op analoge wijze treffen - zou
aantasten" (22)0
Bijzonder verhelderend is dit alles nieto Men kan de voorzichtige conclusie
wagen, dat een justitiabele door een verordening wei degelijk rechtstreeks en
individueel geraakt kan worden, zonder nochtans de mogelijkheid te krijgen te
opponeren op grond van artikel 173, lid 2, namelijk wanneer dat rechtstreeks en
individueel geraakt zijn een gevolg is van een reeds bestaande feitelijke constellatie, waarop de verordening zich niet richto
B WEL RECHTSTREEKS EN INDIVIDUEEL GERAAKT
o

14. Normatieve handelingen kunnen particulieren rechtstreeks en individueel
raken, zeker indien die besluiten regelingen bevatten die zich rechtstreeks richten
tot bepaalde, individualiseerbare belanghebbendeno Dat is het geval bijvoorbeeld
met Voo 937/77 waarin een regeling was opgenomen gericht tot houders van
invoercertificateno Ret beroep van een dergelijkehouder, op artikel173, lid 2, in
de zaak 112/77, werd dan ook onmiddellijk, zonder verweer van de kant van de
Commissie, ontvankelijk verklaard(23)o
Soms blijken normatieve handelingen in werkelijkheid algemene beschikkingen,
zoals vastgesteld in de zaken 40-44/700 De klager kwam in beroep tegen Voo
983/70 van de Commissie, waarbij de afgifte van import-vergunningen werd
verboden in verband met de stand van zaken op de binnenlandse markto Deze
verordening kwam tot stand nadat de autoriteiten van de Lid-Staten een onderzoek naar de vooniemens van de importeurs blijkende uit de aanvragen om
import-vergunningen hadden gedaano Op dat moment waren aile belanghebbenden individueel bekend en de verordening, die een (algemene) weigering
bevatte op de verzoeken om import-vergunningen, raakte hen ook rechtstreekso
Ook dit beroep werd ontvankelijk verklaard (24) 0
Problematischer wordt het zodra het rechtstreeks en individueel geraah.t ziJn muet
worden aangenomen, als een afgeleide van bepaalde niet daarop gerichte normatieve handelingeno In het geschil CoAoMo to Commissie overweegt het Hof
hieromtrent: , ,dat ook indien zo een maatregel deel uitmaakt van een reeks
voorschriften van normatieve aard, hij niettemin de betrokken rechtssubjecten
individueel raakt doordat hij hun rechtspositie bei'nvloedt uit hoofde van een
feitelijke situatie, welke hen ten opzichte van ieder ander karakteriseert en hen
individualiseert op soortgelijke wijze als de adressaat ener beschikking" (25)0
(22) Juro 1')77, 808-8090
(23) HovOJo, 3 mei 1978, Topfer to Commissie, 112/77,Juro 1978,10300
(24) Juro 1971, 4230
(25) H.v.J., 18 november 1975, 100/74, Juro 1975, 14030
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Men vergelijke deze passage met de hierboven geciteerde, ontleend·aan de zaak
Koninklijke Scholten (26).
In de zaken 100/74 en 88/76 ging het om een regeling met betrekking tot
certificaten c.q. vergunningen die voor een bepaalde datum afgegeven waren(27). Door de afgifte van die documenten waren de betrokkenen voor de
inwerkingtreding van de regeling reeds ge!ndividualiseerd. Een bepaald deel van
die certificaten en vergunningen waren op het moment van de inwerkingtreding
van de gewraakte regeling nog geldig. De houders van deze documenten, werden
nu ook geacht rechtstreeks geraakt te zijn, omdat zij in een andere positie kwruuen
te verkeren dan hun rechtsgenoten, die niet meer in het bezit van dergelijke
documenten waren. Ook deze beroepen werden ontvankelijk verklaard.
Een laatste voorbeeld betreft een machtiging, aan de Bondsrepubliek Duitsland
verleend. Een machtiging Ievert, zoals we hebben gezien, normaliter geen rechtstreeks beroepbaar besluit op. Immers het rechtstreeks en individueel geraakt
zijn, treedt eerst op zodra en in zoverre van de machtiging gebruik wordt
gemaakt. Dit laatste is altijd een handeling van een Lid-Staat, niet van de
Gemeenschap.
Dat in de zaak 62/70 toch een beroep tegen het verlenen van een machtiging, op
grond van artikel173, lid 2, ontvankelijk werd verklaard (28), vond zijn oorzaak
in het feit dat de procedure was omgedraaid. De Duitse overheid had reeds,
voordat de machtiging was verleend, aan de betrokkene doen weten dat zijn
verzoek om een hnport-vergunning zou worden afgewezen, zodra de machtiging
was verleeild. Hierdoor was het effect van de beschikking ten aanzien van juist
deze klager reeds te voren bekend.
C. CONCLUSIE

15. Dat een aan een met name genoemde particulier gerichte beschikking, op
grmnd van artikell73, lid 2, in beginsel vatbaar is voor beroep, is geen vraag.
Het probleem spitst zich toe op de normatieve handelingen. Normatieve handelingen waarin een beschikking is ingebouwd, doordat er regelingen zijn getroffen voor bepaalde individualiseerbare justitiabelen, zijn evenzeer vatbaar
voor beroep. Even zo (algemene) beschikkingen ten opzichte van te voren
bekende individuen, indien die genomen worden in de vorm van een verordening.
E venzeer is duidelijk dat verordeningen, die zich richten tot of betrekking hebben
op een categorie rechtsgenoten deze wei rechtstreeks raken maar niet individueel.
De groepering als zodanig heeft geen recht van beroep.
Minder duidelijk, maar nog wei herkenbaar is het standpunt van het Hof dat een
beroep niet-ontvankelijk is indien het feitelijk effect van een normatieve handeling wellicht een ,rechtstreeks en individueel geraakt zijn" op Ievert, doch
zulks voortvloeit, uit een reeds bestaande feitelijke constellatie rondom de be-

(26) Zie referenties noot 22.
(27) Zie referenties noten 25 en 11.
(28) H.v.J., 23 november 1971, Bock t. Commissie, 62/70, fur. 1971, 907-908.
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trokkene, welke noch veranderd werd noch beoogd werd door die normatieve
handeling.
Men kan stellen dat een rechtstreeks en individueel geraakt zijn, Iouter alsfeitelijk
gevolg nog geen recht op beroep oplevert. Het rechtstreeks en individueel geraakt
zijn moet eenfunctie zijn van de gewraakte handeling. Tussen feit en functie ligt
een soort niemandsland, een schemer-gebied. Hier is het antwoord op de vraag
van al dan niet-ontvankelijkheid niet voorspelbaar.
Er blijkt echter een criterium te zijn, dat de marge nader bepaalt en versmalt:
indien een bepaalde feitelijke constellatie leidt tot een afwijkende positie van een
bepaalde groep ten opzichte van die van de rechtsgenoten, ten gevolge van de
toepassing van de regeling en als dan deze feitelijke constellatie aan de autoriteit,
die de normatieve handeling stelt, ook nog voordien bekend kan zijn, is het
beroep toch ontvankelijk, omdat de handeling onder die omstandigheden, geacht
kan worden die functie te hebben, ook al heeft in werkelijkheid de normstellende
instantie dit feitelijke effect niet bedoeld.
Functie en feit komen hier dicht bij elkaar, omdat op grand van het feit de functie
wordt verondersteld, maar zij vallen niet samen: er is nog steeds een marge.

AFDELING

II

DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GEMEENSCHAP

§ 1 Inleiding

16. Het E.E.G.-Verdrag stelt uitdrukkelijk de Gemeenschap aansprakelijk voor
de schade, die derden lijden door het handelen of nalaten van de instellingen der
Gemeenschap.
Dat handelen of nalaten kan voortvloeien uit een contractuele verhouding. In dat
geval zijn de bepalingen van de overeenkomst beslissend, alsmede de voorschriften van het intemationaal privaatrecht, geldend in de Lid-Sta(a)t( en) van de
wederpartij (artikel215, lid 1). Hierover wordt in het navolgende niet gesproken.
Daamaast kunnen de instellingen ook autonoom op een schadeveroorzakende
wijze optreden. De daaruit voorkomende problematiek, in het staatsrecht bekend
als het leerstuk van de , ,onrechtmatige overheidsdaad'', vormt onderwerp van de
2e alinea van artikel 215, dat in dit verband spreekt van de niet-contractuele
aansprakelijkheid. 's Hofs uitspraken ter zake van dit onderwerp sinds 1971,
worden hieronder nader aan een beschouwing onderworpen.
17. De vraag kan gesteld worden ten opzichte van wie de Gemeenschap aansprakelijk is. Het antwoord is, globaal: ten opzichte van de gene, die daadwerkelijk en
direct schade heeft geleden. Dit sluit de Lid-Staat als eisende partij al voor een
goed deel uit, zij het niet volledig. Ambtenaren kunnen, als zij menen schade te
hebben geleden door onrechtmatig handelen van de instellingen evenmin gebruik
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maken van de procedure ex artikel215, blijkens het arrest van het Hofin de zaak
48/76 en wei omdat voor hen een andere rechtsgang open staat(1). Dit argument
geldt evenzeer voor de Lid-Staten. Dat betekent dat de kring van potentiele eisers
beperkt blijft tot particulieren (ondernerningen en natuurlijke personen). De vraag
is dan ook gewettigd of er een zekere samenhang bestaat tussen artikel 173 en
artikel 215 in die zin dat de beperkte bewegingsvrijheid die artikel 173 de
particuliere justitiable laat gecompenseerd wordt door artikel215. De resultaten
van de inmiddels talrijke uitspraken voor die particulieren schijnen deze gedachte
niet te bevestigen: een recht op schadevergoeding werd tot dusverre niet toegekend.
Voorts is het problematisch of een vordering tot schadevergoeding kan worden
overgedragen, immers in dat geval zouden niet-direct betrokkenen een eis tot
schadevergoeding moeten kunnen indienen, In de gevoegde zaken 95-98/74,
15173 en 100/73 hebben Raad en Comrnissie de niet-overdraagbaarheid gesteld en
in casu daaraan de niet-ontvankelijkheid van de eis verbonden. Het Hof heeft dit
verweer weliswaar verworpen, doch aileen met betrekking tot de ontvankelijkheid. Het zou wei van belang kunnen zijn - aldus het Hof- voor het oordeel
over de zaak ten principale (2). In de zojuist genoernde zaken, komt het Hof niet
toe aan de beantwoording van de vraag omdat al op andere overwegingen tot
ongegrondheid van het beroep werd besloten. De indruk bestaat dat, naar 's Hofs
oordeel, het recht tot schadevergoeding niet zelfstandig kan worden overgedragen maar wei mede, als afgeleide, van andere rechten.

18. De aansprakelijkheid van de Gemeenschap beperkt zich tot die handelingen,
welke de instellingen autonoom kunnen verrichten.
Schade voortvloeiend uit het Verdrag valt niet op de Gemeenschap te verhalen,
evenrnin de nadelige gevolgen die uit de Toetredingsakte voortkomen (3). De
consequenties zijn niet gering, want het is duidelijk dat hetzelfde zal gelden coor
de Toetreding van de volgende trits van nieuwe Lid-Staten, preferentiele handelsakkoorden, samenwerkingsovereenkomsten en zelfs voor afspraken in het
kader van de GATT en de UNCTAD gemaakt. De nadelen, zoals daling winstmarges, verlies van marktaandeel, welke individuele ondernemingen leiden,
kunnen niet, ook als een rechtstreekse samenhang tussen het geleden verlies en
het handelspolitieke beleid van de Gemeenschap is aan te tonen, via de procedure
ex artikel 215 op de Gemeenschap worden verhaald.

19. Evenrnin acht het Hof de Gemeenschap aansprakelijk voor handelingen van
de Lid-Staten, zelfs niet indien het uitvoeringshandelingen op grand van de

(1) H.v.J.,
(2) H.v.J.,
Commissie,
(3) H.v.J.,
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17 februari 1977, Reinarz t. Commissie en Raad, 48/76, Jur. 1977, 298.
10 december 1975, Union nationale des cooperatives agricoles de certiales t. Raad en
Jur. 1975, 1634-1635.
4 februari 1975, Compagnie Continentale France t. Raad, 163/73, Jur. 1975, 117.

communautaire wetgeving betreft (4). Hierbij spelen verschillende overwegingen
een rol.
Ten eerste het argument vun een juiste proces-orde. Indien een belanghebbende
meent nadeel te hebben ondervonden van uitvoeringsmaatregelen van een LidStaat, dient hij zich te wenden tot de nationale rechter die op zijn beurt eventueel
via een procedure ex artikel 177 het Europese Hof kan adieren. Een rechtstreeks
en onrniddellijk beroep op bet Hof is bier niet op zijn plaats. Aldus besliste bet
HofinHaegeman t. Commissie toen bet de vordering niet-ontvankelijk verklaarde(5).
Ten tweede bet argument van de aansprakelijkheid zelf. Het Hof acht geen recht
op schadevergoeding aanwezig voor nadeel of gebrek aan voordeel dat voortvloeit uit communautaire maatregelen, die er slechts toe strekken, de gevolgen
van autonome handelingen van de Lid-Staten te verzachten, zoals , ,compensatoire heffingen en restituties monetair''. De Gemeenschap handelt zelf niet
autonoom, volgt geen eigen beleid, reageert slechts op bet optreden van de
Lid-Staat. In het eerste arrest Merkur t. Commissie heet bet ,dat, ofschoon de
Gemeenschapsinstellingen krachtens de hun in het Verdrag . . . verleende bevoegdheden ... , bepaalde gevolgen van een ... nationale maatregel mogen verzachten, zulks niet meebrengt, dat deze instellingen al deze gevolgen dienen te
compenseren, voor zover die voor de importeurs en de exporteurs van de betrokken Lid-Staat ongunstig zouden zijn(6).
Daarnaast geldt bet argument van de eigen beleidsruimte van de Lid-Staten.
Binnen die beleidsruimte bestaat ook een eigen verantwoordelijkheid van de
Lid-Staten. De gevolgen van dat beleid kunnen niet zonder meer op de Gemeenschap worden afgewenteld, zelfs niet indien er van de kant van de instellingen enigerlei controle kan of moet worden uitgeoefend. In de gevoegde zaken
12/77, 18/77 en 21/77 formuleert bet Hof dit argument aldus: ,waar de vordering
in hoofdzaak is gericht tegen maatregelen, welke de nationale autoriteiten hebben
genomen krachtens de bepalingen van bet Gemeenschapsrecht ... , niet is voldaan
aan de voorwaarden om bij bet Hof een beroep ex de artikelen 178 en 215, tweede
alinea E.E.G.-Verdrag in te stellen" (7).
20. Nu in het bovenstaande een ietwat ruwe schets is gegeven van bet beleid
waarbinnen een aansprakelijkheid van de Gemeenschap kan bestaan, lijkt bet
moment gekomen om de voorwaarden aan de orde te stellen, waaraan moet zijn
voldaan, wil er van enige aansprakelijkheid sprake kunnen zijn. Ook deze

(4) Zie hierover DURAND, A., Restitution or Damages: National Court or European Court?,
E.L.Rev., 1976, 431.
(5) H.v.J., 25 oktober 1972,Haegeman t. Commissie, 96/71,Jur. 1972, 1016; eveneens H.v.J., 26
november 1975, Societe des Grands Moulinsdes Antilles t. Commissie, 99/74,Jur. 1975, 1537-1540;
H.v.J., 21 mei 1976, Societe Roquettefreres t. Commissie, 26/74, Jur. 1976, 686-687; H.v.J., 27
januari 1976, !.B.C. lmportazione Bestiame Carni t. Commissie, 46/75, Jur. 1976, 79.
(6) H.v.J., 24 oktober 1973, 43/72, Jur. 1973, 1074; H.v.J., 13 juni 1972, Compagnie d'approvisionnement de transport et de credit t. Commissie, 9 en 11/71, Jur. 1972, 407-408.
(7) H.v.J., 2 maart 1978, Debayser t. Commissie, 12, 18 en 21177, Jur. 1978, 569.
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beschrijving is in hoofdzaak schetsmatig omdat in het navolgende deel elk der
criteria nader zal worden onderzocht.
In zijn arrest betreffende de zaak 4/69 geeft het Hof een opsomming van de
voorwaarden waaraan voldaan moet worden om de Gemeenschap aansprakelijk
te kunnen stellen. De formule luidt aldus: ,dat krachtens artikel 215, tweede
alinea en de algemene beginselen waarnaar in dit voorschrift wordt verwezen,
voor aansprakelijkheid van de Gemeenschap een aantal voorwaarden ... betreffende het bestaan der schade, het causaal verband tussen het beweerdelijk geleden
nadeel en de aan de instellingen verweten gedraging, als oak de onwettigheid der
gedraging ... moeten zijn vervuld" (8). In de zaak 5/71 stelt het Hof dat ,nietcontractuele aansprakelijkheid van de Gemeenschap tenminste onrechtmatigheid
van de beweerde schadeveroorzakende handeling veronderstelt'' (9).
In de eerstgenoemde zaak wordt dus gesproken van , ,onwettigheid'' en in de
tweede van ,onrechtmatigheid". In de Franse versies van deze arresten worden
de termen ,illegalite" resp. ,comportement illicite" gebezigd. Het verschi1 in
terminologie is dus niet aan s1ordigheid van de vertalers te wijten; het gaat hier
wel degelijk over een verschil in uitdrukkingswijze van het Hof zelf. Bedoelde het
Hof inderdaad de kaders, waarbinnen artikel215 van toepassing is, te verwijden?
Hier zij de vraag slechts gesignaleerd, niet beantwoord. Voor ons doel is het
voldoende vast te stellen dat bet Hof zowel formeel als materieel een onrechtmatigheidscriterium hanteert, handelingen van de instellingen derhalve oak
meenttekiJnnento~tS~!l ~lll1 n~gels val! ongeschreven recht, en rechtsbeginselen,
en beginselen van behoorlijk bestuur.
------ -- -Het Hof stelt dus tenminste 3 voorwaarden:
a) een werkelijk geleden schade,
b) een oorzakelijk verband tussen de schade en de handelingen van Gemeenschapsinstellingen,
c) de onrechtmatigheid van die handelingen
Aan al deze voorwaarden moet worden voldaan, en bij de analyse van een casus
pleegt het Hof niet altijd dezelfde toetsingsvolgorde aan te houden. Indien een der
voorwaarden blijkt te ontbreken, worden de andere irrelevant. Het Hof behoudt
zich dan oak een zekere pragmatische benadering voor: de zwakste schakel geniet
de voorkeur. Dat is meestal niet de vraag naar de werkelijk geleden schade, tenzij
uit bijvoorbeeld bet prijsverloop kon blijken, dat schade tengevolge van Gemeenschapshandelingen niet kan zijn opgetreden(10).
Kunnen de instellingen oak als wetgever onrechtmatig handelen? Een soortgelijke vraag is in het staatsrecht nag altijd omstreden. Het Europese Hof heeft de
vraag in ieder geval in principe bevestigend beantwoord, zij het dat van onrecht-

(8) H.v.J., 28 april 1971, Lutticke t. Commissie, 4/69, Jur. 1971, 337-338 .
. (9) H.v.J., 2 december 1971, Zuckeifabrik Schoppenstedt t. Raad, 4/69, Jur. 1971, 985.
(10) ZieH.v.J., 21 januari 1976,Societe des Porduits Bertrandt. Commissie, 40/75,Jur. 1976, 8-9;
H.v.J., 17 maart 1976, Lesieur Cotel/e t. Commissie, 67-85/75, Jur. 1976, 407.

922

matigheid aileen dan sprake is, indien een hogere rechtsregel geschonden wordt
welke juist ter bescherming van particuliere belangen is gegeven(11).

21. Het Hof van Justitie heeft in zijn uitspraken geen algemeen geldende normen
ontwikkeld rondom het begrip: ,onrechtmatigheid". Er bestaat geen maatstaf
aan de hand waarvan a priori een handeling van de instellingen als rechtmatig of
onrechtmatig kan worden gekwalificeerd.
Ret onderzoek naar de beweerde onrechtmatigheid voert het Hof tot diep in de
materie zelf. Niet slechts de vraag of een regeling formele geldigheid bezit is aan
de orde, ook niet aileen de vraag of er algemeen erkende rechtsbeginselen
bestaan, dan wel geschreven hogere rechtsregels die geacht kunnen worden
geschonden te zijn, maar tevens de vraag of de instellingen door anders te
handelen dan zij hebben gedaan, het gestelde doel hadden kunnen bereiken met
minder nadeel voor de betrokkenen.
Ret Hof treedt hier in de beoordeling van het overheidshandelen zelf, niet slechts
in die van de juridische vormgeving. Daarmee betreedt het Hof een moeras,
waaruit het zich maar met moeite kan redden. De stelling dat de ,schending
voldoende gekwalificeerd" moet zijn, beperkt de omvang van de problematiek
nauwelijks. Immers ook hier moet het Hof zelf de grens tussen ,voldoende" en
, ,onvoldoende'' trekken.
Het Hof, als een niet-politieke instantie, kan geen uitspraken doen, over doel en
rniddelen van het gevoerde beleid zelf. Het dient zich te beperken tot de vraag of
de rniddelen, gelet op de gevolgen daarvan, in een redelijke verhouding staan tot
hun doel, daarbij, voldoende ruimte latend aan de instellingen, om binnen hun
eigen programma zinvol te functioneren.
Natuurlijk rijst daarbij de vraag, hoe ver zich die ruimte uitstrekt. Ook hieromtrent heeft het Rof geen algemene normen opgesteld.
Daargelaten of dit laatste feitelijk mogelijk is, voert dit wel tot de constatering dat
er met betrekking tot artikel 215 eerder sprake is van casui:stiek, dan van (constante) jurisprudentie.
22. De enige algemene conclusie, die na bestudering van 's Hofs uitspraken
getrokken kan worden is, dat in de beschouwde periode geen der betrokkenen er
in slaagden hun vordering gehonoreerd te krijgen. De juridische voorspelbaarheid
van de uitkomsten van toekomstige gedingen is praktisch nihil. Eventuele verwachtingen daaromtrent kunnen aileen maar somber zijn, zeker nu volgens het
Hof, gezien de zaken 83-94/76, 4/77, 15/77 en 40/77, de geconstateerde onrechtmatigheid van communautaire handelingen op zichzelf nog geen grond biedt om
een eis tot schadeloossteiling toe te wijzen(12).

(11)
Jur.
Jur.
(12)

Zie o.a. Zuckeifabrik Schoppenstedt, Jur. 1971, 975 ;Merkur, Jur. 1973, 1071 ;Hansamiihle,
1973, 1248; Compagnie industrielle Lohliac, Jur. 1977, 658 ;Merkur, Jur. 1977, 1077;Dietz,
1977, 2442.
H.v.J., 25 mei 1978, 83-94/76, 4, 15 en 40/77, Jur. 1978, 1224.
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§ 2 De criteria
A. ONRECHTMATIGHEID
a. Onrechtmatigheid van legislatieve handelingen die een economische beleidskeuze betreffen
23. Van dergelijke onrechtmatigheid kan slechts sprake zijn indien er schending
van een hogere rechtsregel is, welke juist ter bescherming van particuliere
belangen is gegeven(l3).
Welke hogere rechtsregels worden in de toetsing betrokken?
a) Verdragsbepalingen en basisverordeningen;
b) Rechtsbeginselen, zoals:
- non-discriminatiebeginsel
- gelijkheidsbeginsel
- bescherming van gerechtvaardigd vertrouwen
- evenredigheidsbeginsel
Ret Hof verwierp tot nu toe de gestelde schendingen:

a)

op feitelijke gronden

24. Er is geen sprake van schending van hog ere rechtsregels, of van discriminatie, dan wel van ongelijke behandeling(14).

b) wegens het ontbreken van (specifieke) belangen; die bescherming verdienen
25. In de gevoegde zaken 54/76-60/76 verwerpt bet Hof de vordering tot schadevergoeding omdat de betrokkenen hun produkten, in verband waarmee zij schade
zouden hebben geleden, hadden afgezet louter en aileen op basis van contracten,
buiten de communautaire voorzieningen om(15). In het arrest van 10 december
1975 in de gevoegde zaken 95-98/74, 15175-100/75 werd bet beroep op bescherming van gerechtvaardigd vertrouwen verworpen omdat betrokkenen het vertrouwen dat zij zeiden te koesteren, in het geheel niet hadden mogen hebben(16). In
het geschil Lesieur Cotelle t. Commissie wees het Hof de vordering van betrokkenen af, omdat de garanties, waarop zij zich beriepen niet voor hen bedoeld
waren. De garanties betroffen de belangen van de telers en niet die van de
verwerkende industrie(17). In de zaken 9/71 en 11/71 overweegt het Hof dat de

(13) Zie hierover VAN GERVEN, W., De niet-contractuele aansprakelijkheid van de Gemeenschap
wegens normatieve handelingen, S.E.W., 1976, 1.
(14) ZieH.v.J., 2 maart 1977,Milch-, Fett- undEierkontor t. Raaden Commissie, 44176,Jur. 1977,
407-409.
(15) H.v.J., 31 maart 1977, Compagnie industrielle et agricole du Comte de Loheac t. Raad en
Commissie, 54-60/76, fur. 1977, 657-659.
(16) Zie referenties noot 2.
(17) fur. 1976, 411.
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bevoegdheden van de Raad gegeven zijn om , ,het gemeenschappelijk belang'',
en niet in het ,belang van een bepaalde groep handelaren" (18)0
c) wegens het ontbreken van onrechtmatigheid
26. Niet iedere feitelijke ongelijkheid, of nadelige bijwerking van het gevoerde
beleid !evert een onrechtmatigheid opo Evenmin vormt een eenmaal gevestigde
positie ook een , ,verworven recht'' In de zaken 63/72-69/72 overweegt het Hof
, ,dat marktstabilisatie niet wil zeggen dat in eerdere marktomstandigheden verworven posities in ieder geval moeten worden gehandhaafd" (19)0 Even verder
heet het ,dat de instellingen door aan sommige in artikel 39 omschreven
doelstellingen tijdelijk voorrang te verlenen ten opzichte van het behoud van
eenmaal verworven posities, lid 1, letter c, van deze bepaling niet hebben
geschonden'' Niet aile bijzonderheden van de markt kunnen door de verordeningen worden gedekt. Ook van betrokkenen wordt enige activiteit en op de regelingen inspelend gedrag gevraagdo Zo overweegt het Hof in hetzelfde arrest, ,dat bij
verzoeksters niet de wens schijnt te zijn opgekomen hierin (de gesloten structuren
van de Franse markt voor durum-tarwe) 000door pogingen de Franse markt open te
breken 000 werkelijk verandering te brengen en dat zij veeleer hebben verwacht in
een communautaire prijsvaststelling compensatie voor deze nadelen te vinden'' ;
met andere woorden: nadeel ontstaan of mede ontstaan door stilzitten van partijen, kan niet op de Gemeenschap worden afgewenteldo
Naar het oordeel van het Hof is niet de feitelijke ongelijkheid op zichzelf
onrechtmatig, aileen de oorzaken ervan kunnen dat zijno Men overwege hier de
stellingen van het Hof in het reeds geciteerde Merkur arrest, , ,dat de door
verzoekster gewraakte ongelijkheid van behandeling slechts dan een inbreuk op
het non-discriminatie beginsel zou vormen, wanneer daaruit van willekeur zou
blijken'', aismede de stelling dat , ,nude Commissie bij haar beoordeling noodzakelijkerwijs globaal te werk heeft moeten gaan, de mogelijkheid dat enkele der
gedane keuzen achteraf economisch gezien aanvechtbaar voorkwamen, dan wei
moeten worden herzien op zichzelf geen voldoende aanwijzing vormt voor de
schending van het non-discriminatie beginsel, wanneer althans vaststaat dat de
Commissie zich klaarblijkelijk niet door onjuiste overwegingen heeft laten
leiden" (20)0
0

0

27. Onrechtrnatig kan aileen maar het gedrag van de instellingen zijn, niet de
gevolgen van het gedrago Ret Hof gaathier zelfs nog verder: het ontbreken van de
onrechtmatigheid voorkomt dater sprake is van schending van het non-discriminatie beginsel. Dat beginsel zou op deze grond moeten omschreven worden ais
een verbod van ongelijke behandeling van gelijke partijen, indien daar geen
geldige reden voor bestaato Op een andere plaats hanteert het Hof een ander,

(18) Juro 1972, 4080
(19) HovoJo, 13 november 1973, 63-69/72, Juro 1973, 1248-12490
(20) Juro 1973, 10750
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feitelijk, discriminatie-begrip; bet beet aldaar dater geen sprake van discriminatie is omdat de situaties waarin de vergeleken partijen zicb bevinden, verscbillen(21), met andere woorden: de partijen zijn niet gelijk.
Het gevolg daarvan is dat men ook twee typen uitspraken aantreft:
a) de gewraakte bandelingen vormen geen scbending van het non-discriminatie
beginsel, want de ongelijkheid is niet onrecbtmatig.
b) de gewraakte bandelingen leveren wel een scbending op van bet non-discriminatie beginsel, maar zij zijn niet onrecbtmatig.
In de zaak Holtz en Willemsen t. Raad (22) is bet Hof nog verder gegaan. Daar
beeft bet vastgesteld dat de maatregel, welke een extra steun-verlening bebelsde
aan Italiaanse oliefabrikanten , ,in beginsel met de doelstellingen van het gemeenscbappelijk landbouwbeleid onverenigbaar is", maar omdat een marktordening bepaalde , ,kinderziekten'' kan vertonen, die bijzonder in bet nadeel
van bepaalde marktdeelnemers kunnen werken, is de Raad gerecbtigd voorlopige
maatregelen te nemen om aan die ongewenste situaties het hoofd te bieden.
Zolang die maatregelen geen duurzaarn karakter krijgen zijn ze niet onrechtmatig.
De onrechtmatigheid van normatieve bandelingen van de Gemeenscbapsinstellingen blijkt niet alleen te ontbreken bij de aanwezigheid van , ,faits justificatifs'',
maar ook bij die van ,faits d'excuse".
Slecbts in een geval, nl. in de zaak 74174 beeft bet Hof in principe de aansprakelijkheid van de Gemeenscbap voor geleden scbade aanvaard.
Duorvan -de ene dag op de andere-een bestaande regeling betreffende compenserende bedragen in te trekken, zonder overgangsmaatregelen te treffen voor de
reeds, onder vigeur van de oude regeling, afgesloten en onherroepelijk geworden
contracten, heeft de Gemeenschap het gerecbtvaardigd vertrouwen van de justitiabele gescbonden. Het Hof drukt zich aldus uit: ,dat, waar de Commissie,
onder afwezigheid van een beslissend algemeen belang, in verordening nr.
189/72 geen overgangsmaatregelen heeft opgenomen ter bescberming van bet
gerecbtvaardigd vertrouwen dat de handelaar mocbt hebben in de Gemeenschapsregelingen, zij een bogere rechtsregel heeft gescbonden waarvoor de
Gemeenscbap aansprakelijk is" (23).
In feite slaagde de betrokkene er niettemin toch niet in om schadeloosstelling te
verkrijgen, aangezien bij faalde in bet leveren van bewijs voor de geleden
scbade (24).
d) wegens de ongenoegzaamheid van de onrechtmatigbeid
28. Zelfs al moet worden vastgesteld, dat enige hogere recbtsregel is gescbonden, en voorts dat die scbending onrecbtmatig was, dan nog beboeft deze

(21)
(22)
(23)
(24)
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H.v.J., 2 juli 1974, 153/73, Jur. 1974, 696.
H.v.J., 14 mei 1975, 74/74, Jur. 1975, 550.
H.v.J., 15 juni 1976, CNTA t. Commissie, 74/74, Jur. 1976, 797.
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-omstandigheid geen basis te vormen voor een recht op schadeloosstelling. Er
moet sprake zijn van een flagrante schending.
Het meest markant komt dit naar voren in het arrestBayerische HNL t. Raad (25).
In eerdere gedingen(26) was Vo. 536/76 ongeldig verklaard wegens schending
van het evenredigheidsbeginsel. Geconfronteerd met de gevolgen van deze ongeldigverklaring- de eisen tot schadevergoeding- overweegt het Hof: , ,dat bij
de bepaling van de kenmerken die een dergelijke schending tevens moeten
vertonen om de Gemeenschap overeenkomstig het in 's Hofs rechtspraak neergelegde criterium aansprakelijk te kunnen stellen, rekening moet worden gehouden
met de beginselen die in de rechtsstelsels der Lid-Staten de aansprakelijkheid van
de overheid beheersen voor de door normatieve handelingen aan particulieren
toegebrachte schade; dat deze beginselen weliswaar van Lid-Staat tot Lid-Staat
aanzienlijk verschillen, doch dat men toch kan vaststellen dat de normatieve
handelingen, waarin keuzen van economisch beleid zijn weergegeven, slechts bij
uitzondering en in bijzondere omstandigheden tot aansprakelijkheid van de overheid leiden; dat deze restrictieve opvatting wordt verklaard door de overweging
dat de wetgevende macht, zelfs ingeval de geldigheid van haar handelingen aan
rechterlijke toetsing is onderworpen, niet telkens in haar voorbereidingen mag
worden belemmerd door de mogelijkheid van schadevergoedingsacties, wanneer
zij aanleiding heeft, in het algemeen belang normatieve maatregelen te nemen,
die de beIangen van particulieren kunnen aantasten; ... dat hieruit volgt dat op de
gebieden die onder het economisch beleid van de Gemeenschap vallen, van de
particulier kan worden gevergd dat hij binnen redelijke grenzen bepaalde voor
zijn economische belangen schadelijke gevolgen van een normatieve handeling
draagt, zonder uit de openbare middelen schadeloos te worden gesteld, zelfs
indien de handeling ongeldig is verklaard''; en voorts: , ,dat in een normatief
kader als het onderhavige ... de Gemeenschap derhalve slechts aansprakelijk kan
worden gesteld, indien de betrokken instelling de grenzen harer bevoegdheden
klaarblijkelijk emstig heeft miskend" (27).
Naar de mening van het Hof was dat niet het geval omdat:
a) het hier zeer grote groepen handelaren betrof zodat de gevolgen voor ieder
individu maar gering konden zijn,
b) de prijsstijging ten gevolge van Vo. 563/76 voor mengvoeders maar 2%
bedroeg,
c) de fluctuaties van de wereldmarktprijzen het drie- a viervoudige had bedragen,
d) de rentabiliteit van de getroffen bedrijven uiteindelijk niet meer dan normaal
werd bedreigd.

(25) Jur.

11)78;

1224-1225. Vooreen annotatie op dit arrest, zie GRONDMAN, F., Cah. dr. eur., 1979,

83.
(26) Zie H.v.J., 5 juli 1977, Bela-Miihle t. Grows Farm, 114/76, Jur. 1977, 1211; H.v.J., 5 juli
1977, Granaria t. Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, 116/76,Jur. 1977, 1247; H. v .J., 5
juli 1977, Olmiihle t. Hauptzollamt Bremen-Nord, 119-120/76, Jur. 1977, 1269.
(27) Zie referenties noot 25.
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Wellicht mogen deze overwegingen een rol spelen bij de bepaling van de schade,
maar ter vaststelling van de aansprakelijkheid komt hen geen enkele betekenis
toe. Het Hof hanteert hier zonder enige aarzeling een soortgelijke redenering als
deze: omdat er geen aanmerkelijke blikschade is, is er ook geen verkeersovertreding!
Daarnaast valt op dat de hier gesignaleerde feiten er op neerkomen de schending
van het evenredigheidsbeginsel tot minimale proporties terug te brengen, maar
juist op grand daarvan werd Vo. 563/76 ongeldig verklaard. De argumentatie van
het Hof werkt hier als een boemerang: men mag terwille van de rechtszekerheid
de Gemeenschap voor wetgevende maatregelen niet dan om dringende redenen
aansprakelijk stellen. Als de opgegeven redenen niet dringend genoeg zijn om een
individuele schadeloosstelling toe te staan, zijn ze dat dan wel, waar het de
geldigheid van een allen rakende verordening aangaat? Juist als er sprake is van
disproportionaliteit is er aanleiding tot compensatie.

b. Onrechtmatigheid van bestuurlijke handelingen
29. Niet zozeer de handeling, als wel het gebrek er aan wordt de Gemeenschap
verweten. Het vormt evenwel geen specifiek onderwerp in de hier te bespreken
jurisprudentie.
De argumenten welke hierboven werden aangehaald voor de verwerping van een
vermeende schending van hogere rechtsregels door normatieve handelingen
blijken ook gebezigd te worden voor mogelijke schendingen door bestuurlijk
handelen of nalaten(28).

c. Schadeloosstelling bij ontbreken van onwettigheid
30. In de zaken 9/71 en 11/71 stelden verzoeksters dat ook bij ontbreken van
onwettigheid de Gemeenschap aansprakelijk is voor ,abnormale schade van
bijzondere aard" (29). Elders wordt in dit verband gesproken van ,schadeloosstelling in geval van wettige handelingen, gelijk te stellen met onteigening''.
Het Hof heeft de vraag of er voor een dergelijke aansprakelijkheid ruimte is, in
feite onbesproken gelaten, en er zich toe beperkt de aanwezigheid van een
concrete situatie waarin de vraag kan rijzen, in casu te ontkennen.
Gezegd moet worden dat de formulering van artikel 215, lid 2, een dergelijke
aansprakelijkheid niet uitsluit. Dat het Hof evenwel bereid is een dergelijke
aansprakelijkheid van de Gemeenschap te aanvaarden lijkt evenwel bijzonder
onwaarschijnlijk.
De situatie kan zich alleen voordoen wanneer een bepaalde groep justitabelen van
een overigens rechtmatige handeling meer dan normaal nadeel ondervindt. In dat
geval zal het Hof eerder geneigd zijn hetzij de handeling tach onrechtmatig te
verklaren wegens strijd met het evenredigheidsbeginsel, hetzij, in aansluiting bij
zijn overwegingen ter zake in het Bayerische HNL~arrest het risico nadrukkelijk
(28) ZieJur. 1971, 338-339;Jur. 1973, 1073-1075;Jur. 1975, 134-136;Jur. 1977, 1077-1080.
(29) Jur. 1972, 409.
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bij de justitiabelen te laten, ofwel de kwestie terug verwijzen naar de Lid-Staten,
in aanmerking genomen dat van die zijde uitvoeringshandelingen hebben moeten
plaats vinden.

B.

CAUSAAL VERBAND

31. Het al dan niet bestaan van een causaal verband kan aileen maar feitelijk
worden vastgesteld (30).
In de meeste gevallen waarin de vraag naar dat verband gerezen is, constateerde
het Hof dat het niet aanwezig was.
In enkele gevallen - en deze zijn hier van belang - meende het Hof aan het
causaal verband een betekenis te moeten hechten, die tot afwijzing van de
vordering kon leiden. Juist de nadrukkelijke aanwezigheid van een oorzakelijk
verband maakt in bepaalde omstandigheden de mogelijk te lijden nadelen voorzienbaar, en daarmee te voorkomen.
In de zaak 169/73 accepteert het Hof het bestaan van een feitelijke causale relatie
tussen de toepassing van zekere bepalingen in de Toetredingsakte en door de
verzoekster geleden schade(31). Voorts stelde het Hof vast dat de Raad in zijn
voorlichtende taak op een verwijtbare marrier te kort geschoten was. Daarna
overweegt het Hof, ,dat dus dient te worden onderzocht, niet slechts of die
handelwijze in werkelijkheid heeft geleid tot de misvatting van de ondememing
dat de compenserende bedragen ... onveranderlijk zouden blijven, doch ook of zij
een zodanige dwaling kon en moest wekken bij een zorgvuldig justitiabele".
Daama stelt het Hof vast: ,dat de ondememing, als zorgvuldig exporteur en
volledig bekend met marktomstandigheden, wist, althans moest weten, dat dit de
situatie van de markt was op het tijdstip, waarop de contracten werden .afgesloten''.
Als dan het Hof ook het feitelijk bewijs van die kennis kan aantonen, wordt het
beroep verworpen omdat , ,de schade niet door de handelwijze van de Raad is
veroorzaakt". In de zaak 97176 overweegt het Hof: ,dat de Commissie in elk
geval de vaststelling van overgangsmaatregelen gebaseerd op het gestelde beginsel, slechts had kunnen overwegen, wanneer de wijziging van de betrokken
monetaire compenserende bedragen door een voorzichtig handelaar blijkbaar niet
kon worden voorzien" (32).
De voorzienbaarheid van een mogelijk schade-veroorzakende handeling ontneemt aan het causaal verband zijnjuridische relevantie, zelfs als de handeling op
zichzelf onrechtmatig zou zijn.

(30) Zie hierover tevens GOFFIN, L., De niet-contractuele aansprakelijkheid van de Europese
Economische Gemeenschap, in Rechtsbescherming in de Europese Gemeenschappen, Europese
Monografieen, nr. 19, 86.
(31) Jur. 1975, 132.
(32) Jur. 1977, 1079.
(33) Jur. 1976, 8-9; Jur. 1976, 408.
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C. SCHADE

32. In de zaken 40/75 en 67-85/75 wees het Hof de vordering van verzoekster af,
omdat de aanwezigheid van schade niet aannemelijk was (33). De feiten, zoals het
prijsverloop, wezen eerder op het tegendeel, en de aldus luidende stelling van de
kant van de Gemeenschap werd niet (voldoende) weersproken. In het geschil
Aktien-Zuckerfabrik Schoppenstedt t. Raad werd de vordering niet-ontvankelijk
verklaard, omdat de eis tot schadevergoeding onvoldoende bepaald was(34).
33. De schade dient voldoende bepaalbaar te zijn. Voor de vaststelling van de
aansprakelijkheid behoeft de omvang van de schade niet van te voren vast te
staan. Deze kan na de vaststelling van de Gemeenschapsaansprakelijkheid in
onderling overleg nader worden bepaald; ook een schikking is mogelijk.
Interessant is dat de schade, naar het oordeel van het Hof(35), zelfs niet reeds
geleden behoeft te zijn; ook op handen zijnde schade kan een basis vormen voor
een vordering ex artikel215, lid 2. De enige voorwaarde is derhalve de bepaalbaarheid.

§3 De betrekkingen tussen artikel 215, lid 2, en artikell73
34. Raad en Commissie hebben keer op keer de niet-ontvankelijkheid van de
vordering gesteld op grond van het argument dat de wederpartij een oneigenlijk
gebruik van de procedure ex artikel215, lid 2, maakte. Deze wederpartij immers
bestreedvia lie omweg-van eenvordering tot schadeloosstelling,-inwerkelijkheidde wettigheid van een verordening. Daarvoor bestond een aparte procedure nl. die
ex artikel 173, lid 2. Dat deze weg echter voor haar gesloten was, - zij was
immers niet rechtstreeks en individueel geraakt - rechtvaardigt nog niet een
poging via artikel215, lid 2. Het Hof heeft deze redenering even vaak van de hand
gewezen. Artikel 215 vormde een zelfstandige procedure, naast die ex artikel
173, lid 2, omdat de uitkomst van de eerste aileen kon zijn een uitkering in geld en
niet, zoals bij de tweede, de nietigheid van een wettelijke maatregel. Ook al werd
een schadevergoeding toegekend, dan nog bleef de wettelijke maatregel, zelfs al
werd de onrechtmatigheid ervan vastgesteld, in stand.
Toch is het duidelijk dat er tussen beide procedures een samenhang bestaat,
evenals tussen die ex artikel173, lid 2, en die ex artikel 177.
Het gaat hier om de rechtsbescherming van de individuele burgers. Deze zullen
zich niet primair bekommeren om de academische vraag of zekere wettelijke
voorzieningen wel rechtsgeldig zijn, maar zich wel te weer willen stellen tegen de
nadelige gevolgen van het Gemeenschapsbeleid.
Dat de permanente mogelijkheid dat formele wettelijke maatregelen achteraf
ongeldig worden verklaard, niet te rijmen valt met het belang van de rechtszekerheid, kan worden toegegeven. Het is derhalve te billijken dat artikell73, lid 2,
aan de individuele burger daartoe slechts beperkte mogelijkheden biedt; eigenlijk
(34) Jur. llJ71, 984.
(35) fur. 1977, 407; fur. 1976, 742.
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aileen in die gevallen, waarin een onmiddellijke rechtsverhouding ontstaan is
tussen deze burger en de Gemeenschap, zonder dat een Lid-Staat nog , ,tussen-geschakeld" kan worden. Alsdan is een procedure ex artikel177 uitgesloten. Is dat
laatste wel mogelijk, dat wil zeggen: ligt aan het geschil een handeling van een
Lid-Staat ten grondslag, dan kan ook de rechtsgeldigheid van een Gemeenschapsvoorziening ten toets komen. Het Hof heeft de mogelijkheden op dit
punt aanzienlijk uitgebreid door zijnjurisprudentie inzake de directe toepasbaarheid van Gemeenschapsregelingen. De behoefte aan directe toe gang tot het Hof
voor de burgers is daardoor niet onbeduidend afgenomen. Kan men er vrede mee
hebben dat de geldigheid van normatieve handelingen slechts indirect door de
burgers ter beoordeling voor het Hof gebracht kan worden, dit is veel minder het
geval waar het de gevolgen van die handelingen, geldig of niet, aangaat.
De stand van zaken, gelet op de jurisprudentie van het Hof vormt eigenlijk maar
een mistroostig geheel. Van een uitgebalanceerde verhouding tussen de belangen
van de Gemeenschap enerzijds en die van individuele burgers anderzijds, een
verworvenheid in, althans enkele, Lid-Staten, is hier nauwelijks iets te merken.
Juist de stringente koppeling van een recht op schadeloosstelling aan onrechtmatig optreden maakt het onmogelijk beleidsschade te vergoeden zonder dat het
beleid zelf wordt aangetast. Om het beleid overeind te houden was het Hof wel
gedwongen om het begrip ,onrechtmatigheid" zodanig te versmallen, dat het
nagenoeg samenviel met , ,crimineel gedrag''. Het heeft daartoe eerder van
uitvluchten, dan van argumenten gebruik gemaakt en onomwonden wordt het
financieel risico, dat het Gemeenschapsoptreden voor de particulieren meebrengt, op de schouders van de particulieren gelegd. Het Hof kan echter deze
kritiek pareren door te wijzen op het feit dat zijn beleidsruimte nu eenmaal gering
is. Het kan immers, naar luid van artikel215, lid 2, slechts oordelen ,overeenkomstig de algemene beginselen, welke de rechtsstelsels der Lid-Staten gemeen
hebben". In hetBayerische HNL-arrest constateert het Hof dat ,deze beginselen
van Lid-Staat tot Lid-Staat aanzienlijk verschillen". Dat betekent dat dan de
, ,grootste gemene deler'' van die beginselen te smal is om tot basis te dienen voor
een volwaardige ontwikkeling van een communautaire praktijk op het stuk van de
, ,(on)rechtmatige overheidsdaad' ' .
Rechtsvergelijkend onderzoek en het bevorderen van een convergerende ontwikkeling in de Lid-Staten, lijken hier dringend geboden.

AFDELING

Ill

PREJUDICIELE PROCEDURE

§ 1 Inleiding - Feitelijke gegevens
35. In het kader van de communautaire rechtsbescherming vervult de prejudiciele procedure een essentiele taak. Via deze procedure wordt de nationale
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rechter betrokken bij de toepassing van het Gemeenschapsrecht en wordt hij
Gemeenschapsrechter. Door middel van het prejudiciele verwijzingsmechanisme wordt een nauwe band gelegd tussen de nationaie rechter die geconfronteerd is met de interpretatie en toepassing van een communautaire norm en
het Hof van Justitie. Een concrete toepassing van artikel 177 door de nationale
rechter betekent immers dat het Hof van Justitie geroepen wordt een bijdrage te
leveren tot de communautaire rechtsontwikkeling in de Lid-Staat.
36. Uit de beschikbare statistische gegevens blijkt dat de prejudiciele arresten
van het Hof meer dan twee derde van het totaai der gewezen arresten uitmaken(l). Dit illustreert reeds voldoende welke positie deze procedure inneemt bij
de rechtsbescherming in de Gemeenschap. Hierbij mag echter niet uit het oog
worden vedoren dat de betrokkenheid van het Hof van Justitie bij deze rechtsbeschermiiig volledig afhankelijk is van de bereidheid tot medewerking door de
nationale rechterlijke instanties. Niet alle met rechtspraak belaste organen in de
verschillende Lid-Staten zijn even geneigd de weg van de prejudiciele procedure
te bewandelen, De Duitse rechter lijkt het meest open te staan voor het volgen van
de procedure "neergelegd in artikel 177 van het Verdrag. De Britse rechter,
daarentegen, kan ~eker niet een overdreven gebruik van de procedure ex artikel
177 worden verweten(2). Hetzelfde kan worden gezegd van de Franse Conseil
d'Etat.
37. De prejudiciele procedure is niet aileen belangrijk omwille van dit kwantitatief aspect maar ook voor de ontwikkeling van een aantai communautaire rechtsfiguren en het verduidelijken van bepaaide materieelrechtelijke vraagpunten. In
dit verband zij gewezen op het begrip directe werking dat via de prejudiciele
procedure niet aileen ais communautaire rechtsfiguur ingang heeft gevonden in de
Lid-Staten maar tevens in de prejudiciele rechtspraak verder uitgewerkt is gewor·
den.
Ook tairijke interpretatieproblemen van materieel communautair recht zijn in het
kader van de prejudiciele procedure door het Hof nader uitgewerkt. Men denke
aan het begrip ,heffingen van gelijke werking", ,werknemer", enz.
38. In de peri ode 1971-1978 heeft het Hof van Justitie nog verschillende keren de
doelstellingen van de prejudiciele procedure omschreven en de respectievelijke
bevoegdheden verder afgebakend. In deze rechtspraak worden de krachtlijnen
bevestigd en doorgetrokk:en welke reeds v66r 1971 werden vastgelegd(3). Te(I) Zie Overzicht van de werkzaamheden van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
in 1978, Luxemburg, 1979, 14, tabel2. Tot en met 1978 hadhet Hof749 arresten gewezen waarvan
495 in het kader van de prejudiciele procedure.
,
(2) In 1978 waren op een totaal van 123 prejudiciele verwijzingen 46 afkomstig van Duitse rechterlijke instanties, terwijl slechts 5 vragen door de Britse rechter werden gesteld. Door de Belgische en
Nederlandse rechterlijke instanties werden respectievelijk 7 en 38 prejudiciele vragen, opgeworpen,
zie Overzicht geciteerd in vorige noot.
(3) Ziedeoverzichten, VANGERVEN, W.,T.P.R., 1964, 748;DEGRYSE,L.,T.P.R., 1968, 133;DE
GRYSE, L. en VAN SLYCKEN, L., T.P.R., 1970, 284.
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vens werden nog een aantal belangrijke procedurepunten in verband met de
toepassing van artikel 177 van het Verdrag nader bepaald.

§ 2 Aard en doel van de

prej~dicieie

procedure

39. be prejudiciele procedure is van niet-contentieuze aard en ze is te beschouwen als een in de loop van het geding voor de nationale rechter gerezen
incident(4). Bovendien stelt artikel 177 het beroep op het Hof niet afhankelijk
van het al dan niet contradictoire karakter van de procedure in_ het kader waarvan
de nationale rechter de prejudiciele vraag heeft gesteld(5).
De partijen in het hoofdgeding kunnen aan de nationale rechter een prejudiciele
vraag voorstellen of suggereren doch het initiatiefrecht tot het formuleren van de
vraag behoort volledig toe aan de nationale rechter. Partijen kunnen de door de
nationale rechter gestelde vraag niet wijzigen(6). In de prejudiciele procedure
voor het Hof worden de partijen in het hoofdgeding slechts uitgenodigd zich
binnen het door de nationale rechter aangegevenjuridisch kader te do en horen (7).
40. In de door ons onderzochte periode heeft het Hof ook uitdrukkelijk op het ·
doel en belang van de prejudiciele procedure gewezen. In het arrestRheinmiihlen
van 16 januari 1974 onderstreepte het Hof het wezenlijke belang van artikel177
voor de instandhouding van het communautaire karakter van het bij het E.E.G.Verdrag geconstitueerde recht. Het oogmerk van artikel 177 is dat het Gemeenschapsrecht , ,onder alle omstandigheden in alle Staten van de Gemeenschap
dezelfde werking heeft" (8). Artikel 177, aldus het Hof, biedt een middel ter
voorkoming van verschillen in de uitlegging van het door de nationale rechter toe
te passen Gemeenschapsrecht. Dit betekent dat aan het mechanisme van artikel
177 niet kan worden getomd zonder dat de doeltreffendheid van de bepallingen
van het Verdrag en van het afgeleid Gemeenschapsrecht in gevaar worden
gebracht(9).

§ 3 Bevoegdheden van Hof van Justitie en nationale rechter
41. In het E.E.G.-Verdrag is de prejudiciele bevoegdheid van de nationale
rechter enerzijds en van het Hof van Justitie anderzijds niet nauwgezet afgebakend. Het is in de rechtspraak op basis van artikel177 van het Verdrag dat het Hof
de respectievelijke bevoegdheden nader heeft bepaald. Ook in de rechtspraak na
1970 is dit het geval geweest en het Hof heeft de in dit verband bestaande
rechtspraak bevestigd en verder verfijnd. Berst vestigen we de aandacht op de
autonomie van de nationale rechter in de prejudiciele procedure. Daarna wordt depositie van het Hof van Justitie nader toegelicht.
(4) H.v.J., 1 maart 1973, Bollmann t. Hauptzollamt Hamburg, 62/72, fur. 1973, 275.
(5) H.v.J., 21 februari 1974,Birra Dreher t. Amministrazione dellefinanze della Stato, 162/73,Jur.
1974, 212.
(6) H. v.J., 15 juni 1972, Grassi t. Italiaanse administratie der belastingen, 5/72, fur. 1972, 448.
(7) Bollmann, fur. 1973, 275.
(8) H.v.J., 16 januari 1974, Rheinmiihlen t. Einfuhr- und Vorratsstelle, 166/73, fur. 1974, 38.
(9) Ibid.
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A.

AUTONOMIE VAN DE NATIONALE RECHTER

42. Ret is, zoals reeds werd opgemerkt, de nationale rechterlijke in stantie die om
de prejudiciele beslissing verzoekt indien zij een dergelijke uitspraak , ,noodzakelijk acht voor het wijzen van haar vonnis''. Zij beschikt terzake over een grote
mate van autonomie (10), tenzij wat de verwijzingsplicht betreft vermeldin artikel
177.
43. Zowel door partijen, als door Lid-Staten is soms gepoogd de door de
nationale rechter aan het Rof verstrekte gegevens te betwisten of, meer nog, de
relevantie van de gestelde vraag te betwijfelen. Ret is echter op grondslag der
feiten zoals die door de nationale rechter worden omschreven dat het Rof van
Justitie zich zal uitspreken en het staat niet aan het Rof deze feiten op hunjuistheid
te toetsen (11). De principiele overweging van het Rof dat het geen kennis neemt
van de feiten welke tot het verzoek tot interpretatie hebben geleid(12) moet
evenwel worden genuanceerd. V aak zullen de feiten welke door de nationale
rechter worden verstrekt onontbeerlijk zijn om een prejudiciele beslissing te
kunnen geven die voor de nationale rechter van enig nut is. Wel is het zo dat het
Rof niet in de beoordeling of waardering der feiten treedt(13). Ret Rof spreekt
zich evenmin uit over de overwegingen welke bij de nationale rechter aan de basis
liggen van de prejudiciele vraag (14), of over het belang en relevantie van de
gestelde vraag(15). Daarom neemt het Rof aan dat wanneer een nationale
rechterlijke instantie om de uitlegging van een communautair voorschrift verzoek£moet worclen aangenomen datzijde interpretatievoor de bereclitii1ivaii net
geschil noodzakelijk acht(16). Van de nationale rechter kan dan ook geen
uitdrukkelijke verklaring worden verlangd in die zin dat hij de tekst, welks
uitlegging hem geboden voorkomt, op het geschil van toepassing acht(17).
Tenslotte hoeft het nauwelijks te worden vermeld dat door onderlinge overeenkomsten tussen partijen de onafhankelijkheid van de nationale rechter niet in het
gedrang mag worden gebracht(l8).

(10) Rheinmiihlen, Jur. 1974, 38.
(11) H.v.J., 16 maart 1978, Oehlschliiger t. Hauptzollamt Emmerich, 104/77, Jur. 1978, 797.
(12) H. v.J., 15 december 1976, Simmenthal t. ltaliaans ministerie vanfinancien, 35/76, Jur. 1976,
1883; H.v.J., 5 oktober 1977, Tedeschi t. Denkavit, 5/77, Jur. 1977, 1574.
(13) H.v.J., 23januari 1975, VanderHulstt. ProdukschapvoorSiergewassen, 5li14,Jur. 1975, 92;
H.v.J., 20 mei 1916,[mpresa Costruzione t. Ferrovia del Renon, 111175,Jur. 1976, 666; H.v.J., 7
juli 1976, Watson en Bellmann, 118/75, Jur. 1976, 1197; H.v.J., 14 juli 1976, Donat. Mantero,
13/76, Jur. 1976, 1340; H. v .J., 15 december 1976, Simmenthal t. Italiaans ministerie vanjinanciifn,
35/76, Jur. 1976, 1887; H.v.J., 3 februari 1977, Benedetti t. Munari, 52176, Jur. 1977, 180.
(14) H.v.J., 30 april1974, Sacchi, 155173, Jur. 1974,426 ;Simmenthal, Jur. 1976, 1883; Tedeschi,
Jur. 1977, 1574.
(15) H.v.J., 30januari 1914,BRTt. Sabam, 127/73,Jur. 1974, 62; H.v.J., 22maart 1911,Steinicke
t. Bondsrepubliek Duitsland, 78176,Jur. 1977, 611; H.v.J., 16 maart 1918,Algemeen Ziekenjonds
Drenthe t. Pierik, 117/77, Jur. 1977, 834.
(16) Tedeschi, Jur. 1977, 1574.
(17) Ibid.
(18) H.v.J., 22 november 1978, Mattheus t. Doego, 93/78, nog niet gepubliceerd.
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44. Deze rechtspraak gaat uit van de gedachte dat de nationale rechter volstrekte
onafhankelijkheid geniet bij zijn beslissing tot het stellen van eep prejudiciele
vraag. Artikel 177 bevat inderdaad op dit punt geen enkele beperking, uitgezonderd wat de reeds vermelde verwijzingsverplichting betreft. Aangezien zo weinig
mogelijk hindemissen mogen worden gelegd op de weg naar de adiering betekent
dit eveneens dat het Hof van Justitie zijn mogelijkheden om een prejudiciele
uitspraak te geven maximaal kan bezigen.
Het wekt dan ook geen verwondering dat het Hof weigert te aanvaarden dat de
bevoegdheid van de nationale rechter kan worden aangetast omdat het eventueel
te geven antwoord gevolgen kan hebben op de toepassing van het strafrecht in een
Lid-Staat. Het in algemene termen geformuleerde artikel 177 maakt immers,
aldus het Hof, geen onderscheid naar het aldan niet strafrechterlijk karakter van
de nationale procedure waarin de prejudiciele vragen zijn gerezen(19).

B.

POSITIE VAN HET HOF VAN }USTITIE

45. De bevoegdheid van het Hof van Justitie in de prejudiciele procedure betreft
zowel de uitlegging van het Gemeenschapsrecht als het onderzoek van de geldigheid van communautaire handelingen. De specifieke problemen met betrekking
tot het geldigheidsonderzoek worden apart onderzocht(20).
46. Door het Hof van Justitie wordt een onderscheid gemaakt tussen , ,interpreteren'' dat tot zijn specifieke bevoegdheid behoort en , ,toepassen'' wat aan de
nationale rechter blijft voorbehouden(21). Herhaaldelijk vindt men in de
rechtspraak van het Hof dat aan de nationale rechter weliswaar de uitleggingscriteria kunnen worden verschaft die deze voor de beslissing van het geschil nodig
heeft, maar dat dit niet betekent dat het Hof in de prejudiciele procedure tot
toepassing in concreto van bepalingen van Gemeenschapsrecht mag overgaan(22). Evenmin zal het Hof overgaan tot het uitleggen of kwalificeren van
nationaalrechtelijke voorschriften (23).

(19) H.v.J., 21 maart 1972, Sail t. ltaliaans Openbaar Ministerie, 82/71, fur. 1972, 136.
(20) Zie verder nr. 52 e. v.
(21) Over ,interpreteren" en ,toepassen" in het kader van artike1177, zie vooral DONNER, A.M.,
Uitlegging en toepassing, in Miscellanea Ganshof van der Meersch, 103; en DUMON, F., De
jurisprudentie van het Hofvan fustitie. Kritische bespreking van de uitleggingsmethoden, inRechterlijke en academische samenkomst 27 en 28 september 1976. Verslagen, Luxemburg, Hof van
Justitie, III-24.
(22) H.v.J., 11 aprill973, MichelS. t. Rijksfonds voor sociale reclassering, 76/72, fur. 1973, 463;
H.v.J., 23 oktober 1975, Matisa t. Hauptzollamt Berlin, 35/75, fur. 1975, 1211; H.v.J., 30
september 1975, Cristini t. Societe Nationale des Chemins de Fer Fran<;ais, 32175, fur. 1975, 1093;
H.v.J., 16 december 1976, Inzirillo t. Caisse d'allocations familiales, 63/76, fur. 1976, 2066;
H.v.J., 3 februari 1976, O.M. t. Manghera, 59175, fur. 1976, 102; H.v.J., 26 januari 1977,
Gesellschaftfiir Uberseehandel t. Handelskammer Hamburg, 49176, fur. 1977, 51-52; verder nog
Simmenthal, fur. 1976, 1883; Algemeen Ziekenfonds Drenthe, fur. 1978, 834-835.
(23) H.v.J., 22 juni 1972, Frilli t. Belgische Staat, 1172, fur. 1972, 465; H.v.J., 3 juli 1974,
Casagrande t. Landeshauptstadt Miinchen, 9/74,fur. 1974,778; H.v.J., 22oktober 1974,Demag t.
Finanzamt Duisburg, 27/74, fur. 1974, 1046; H.v.J., 13 oktober 1976, Saieva t. Compensatiekas
voor gezinsvergoedingen, 32/76, fur. 1976, 1530; eveneens Benedetti, fur. 1977, 180.
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Niet zelden rijzen er voor de nationale rechter interpretatieproblemen van communautaire aard bij mogelijke conflicten tussen Gemeenschaps- en nationale
voorschriften. De nationale rechter formuleert zijn prejudiciele vraag dan ook
vaak in termen van al dan niet verenigbaarheid van de nationale regel met de
communautaire bepaling. Het is een vaste rechtspraak van het Hof dat het geen
uitspraak doet over deze verenigbaarheid (24) of geldigheid (25) van het nationale
voorschrift. Stelt de nationale rechter toch een prejudiciele vraag in dergelijke
termen dan betekent dit echter niet dat het Hof zich onbevoegd verklaart. In dit
gevallicht het Hof uit de inhoud van de door de nationale rechter geformuleerde
vragen en mede gezien de door hem verstrekt gegevens, die elementen die
betrekking hebben op de uitlegging van het Gemeenschapsrecht(26). Het Hofis
wei bevoegd de nationale rechter aile gegevens betreffende de uitlegging van het
Gemeenschapsrecht te verschaffen om hem in staat te steilen zelf over die
verenigbaarheid uitspraak te doen(27).
Uit het geheel der prejudiciele rechtspraak blijkt trouwens dat het Hof, aileen al
door het feit van de adiering, zich in de regel bevoegd acht om een interpretatie
van het Gemeenschapsrecht te geven. Dit standpunt ligt in de lijn van wat door
artikel177 wordt beoogd, met name een vlotte samenwerking tussen de nationale
rechter en het Hof. Het hoeft dan ook geen verwondering te wekken dat het Hof
slechts heel uitzonderlijk tot het besluit komt dat het onbevoegd is de prejudiciele
vraag te beantwoorden. In het geschilAdlerblum t. Caisse nationale d' assurance
had de verwijzende rechter gevraagd welk rechtskarakter naar Frans recht aan een
Duitse schadevergoeding moest worden verleend(28). Een dergelijke prejudiciele vraag kon dan ook niet binnen de termen van artikel 177 worden ondergebracht. Hetzelfde gold voor de prejudiciele verwijzing in het geschilMattheus t.
Doego, die een rechterlijke beslissing beoogde uit te lokken inzake de stand van
de toetredingsonderhandelingen met Spanje en Portugal(29).
47. Hoewel het Hof herhaaldelijk beklemtoont dat artikel 177 gegrondvest is
, ,op een duidelijke scheiding van functies tussen de nationale rechterlijke instanties en het Hof'' blijkt uit de praktijk dat de scheidingslijn tussen , ,interpreteren''
en ,toepassen" soms kunstmatig zal zijn. Dit is met name het geval indien het
Hof de directe werking aannneemt van een communautaire bepaling bij mogelijke

(24) H.v.J., 14 ju1i 1971, O.M.t. Muller, 10/71, fur. 1971, 729; H. v.J., 21 maart 1972, Italiaans
O.M.t. Sail, 82/71,Jur. 1972, 136;H.v.J., 17 februari 1976,Rewe-Zentrale t. HauptzollamtLandau,
45!75,Jur. 1976, 194;H.v.J., 23 november 1977,Enkat. InspecteurderlnvoerrechtenenAccijnzen,
38/77, fur. 1977, 2213; H.v.J., 1 december 1977, Kuyken t. Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening,
66/77, fur. 2318; H.v.J., 29 juni 1978, Procureur des Konings t. Dechmann, 154/77, fur. 1978,
1583.
(25) H.v.J., 18 mei 1977, Vanden Hazel, 111176,Jur. 1977,908; eveneensCasagrande,Jur. 1974,
778.
(26) Muller, fur. 1971, 729;Sail, fur. 1972, 136; Vanden Hazel, fur. 1977,908 ;Enka, fur. 1977,
2213;Kuyken, fur. 1977,2318.
(27) Rewe, fur. 1976, 194; Enka, fur. 1977, 2213; Dechmann, fur. 1978, 1583.
(28) H.v.J., 15 december 1975, 93/75, fur. 1975, 2151.
(29) H.v.J., 22 november 1978, 93/78, nog niet gepubliceerd.
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strijdigheid met een nationale regel. Het ,toepassen" van de Gemeenschapsbepaling door de nationale rechter wordt in dit geval niet veel meer dan het
ovememen van de uitspraak van het Hof en het verbinden van bepaalde nationaalrechtelijke consequenties aan de door het Hof gegeven interpretatie. Soms
gaat het Hof zelfs in algemene termen over tot een onderzoek of bepaalde
nationale regelen in overeenstemming zijn met communautaire voorschriften. Zo
kwam het Hof tot de conclusie dat in sommige gevallen een nationaal interventiestelsel onverenigbaar kon zijn met een communautaire basisverordening (30).
lndien het Hof niet rechtstreeks uitspraak doet over de verenigbaarheid van een
nationale met een communautaire regel kan het wel de uitlegging van de communautaire norm zodanig formuleren dat ook de al dan niet verenigbaarheid met
de nationale voorschriften wordt geraakt. In een ander prejudicieel arrest meende
het Hof zelfs, wegens de economische en financiele gevolgen van zijn beslissing,
de werking en gevolgen van zijn uitspraak te kunnen omschrijven(32). In het
arrest Defrenne van april 1976 onderstreepte het Hof, niettegenstaande het
prejudiciele karakter van de procedure, dat aan het beginsel van gelijke beloning
voor mannelijke en vrouwelijke werknemers (artikel 119 van het E.E.G.-Verdrag) slechts directe werking kon worden verleend vanaf de dag waarop het arrest
was uitgesproken, behoudens wanneer een werknemer reeds een beroep in rechte
of een daarmee gelijk te stellen klacht had ingediend(32). Omwille van de
verstrekkende gevolgen van het erkennen van de directe werking van artikel 119
heeft het Hof gemeend, zich hiervoor beroepend op het uitzonderlijk karakter en
dwingende overwegingen van rechtszekerheid, de betreffende directe werking in
de tijd te mogen beperken. Ook hier kan nauwelijks van een afbakening tussen
,interpreteren" en ,toepassen" worden gesproken.
48. Zoals werd opgemerkt geeft het Hof in de procedure ex artikel 177 geen
directe uitlegging van voorschriften van nationaal recht. Wat bepalingen van
intemationaal recht betreft zal het Hof in de prejudiciele procedure wel tot een
uitlegging ervan kunnen overgaan in zoverrre deze bepalingen de Gemeenschap,
als zodanig, binden. Dit is uiteraard het geval voor overeenkomsten die door de
Gemeenschap worden gesloten (33), maar ook, zoals blijkt uit de rechtspraak van
het Hof, voor overeenkomsten waaraan de Gemeenschap zich gebonden acht,

(30) Vander Hulst, fur. 1975, 98; vgl. oak H.v.J., 16 februari 1978, Ministerie van Visserij t.
Schonenberg, 88/77, fur. 1978, 491: een strafrechtelijke veroordeling op grand van een met het
Gemeenschapsrecht strijdig bevonden nationale wettelijke bepaling is eveneens daarmee onverenigbaar.
(31) H.v.J., 8 april1976, Defrenne t. Sabena, 43/75, fur. 1976, 481-482.
(32) Ibid.
(33) Zie H.v.J., 30 april1974, Haegeman t. Belgische Staat, 181/73, fur. 1974, 449; H.v.J., 5
februari 1976, Bresciani t. ltaliaanse administratie van de Staatsfinancien, 87/75, fur. 1976, 129;
H.v.J., 24 november 1977,Razanatsimba, 65177,fur. 1977,2229.

937

- '--=----==----

zoals met name aan het G.A.T.T. (34). Het staat evenwel vast dat het Hof zich
onbevoegd zal achten uitspraak te doen over de uitlegging van bepalingen van
intemationaal recht die de Lid-Staten binden buiten het kader van het Gemeenschapsrecht (35). Het Hof kan echter wel in bepaalde regels van intemationaal recht een hulpmiddel zien voor de uitlegging van Gemeenschapsbepalingen(36).

§ 4 Procedurele aspecten
A.

BEROEP TEGEN VERWIJZING

49. Het Hof kan aileen een prejudiciele uitspraak geven nadat het in kennis is
gesteld van de vraag van de nationale rechter(37).
50. Omwille van de rechtszekerheid en duidelijkheid zal het Hof zich, ingeval
van beroep, toch gebonden blijven achten, ,met aile consequenties vandien" (38). Het Hofblijft derhalve geadieerd tenzij het prejudiciele verzoek door
de verwijzende nationale rechterlijke instantie is ingetrokken of, ingevolge een
beroep, door een hoger rechtscollege, in hetzelfde geschil, is teniet gedaan(39).
Het verzoek tot een prejudiciele uitspraak wordt evenwel niet teniet gedaan
ingevolge een rechterlijke beslissing gewezen in een procedure buiten het geding
welk tot de verwijzing naar het Hof heeft geleid , ,en welks werking ten opzichte
van derden het Hof niet kan beoordelen'' (40). Dit betekent dat een niet in hoogste
· res sort reehtsprekende-instantie·vrij-moet zijn zieh·met haar vragen tot-hetHofvan·
Justitie te wenden, zelfs indien een nationale rechtsregel bepaalt dat de niet in
hoogste res sort rechtsprekende instantie wordt gebonden door het rechtsoordeel
van de hoogste rechter (41). Het Hof van Justitie merkt hierbij nog op dat de niet in
hoogste ressort rechtsprekende instantie zich tot het Hof moet kunnen wenden,
, ,indien zij meent dat het rechtsoordeel van de hoogste rechter haar tot een met het
Gemeenschapsrecht strijdig vonnis zou kunnen brengen" (42).
(34) H. v .J., 12 december 1972,lnternational Fruit Company t. Produktschap voor groenten en fruit,
21-24/72,Jur. 1972, 1227. In verband met de positie van deEuropese Conventie tot bescherming van
de Rechten van de Mens in de communautaire rechtsorde, zie COHEN JONATHAN, G., LaCour des
Communautes europeennes et les droits de l'homme, Revue du Marche Commun, 1978, 74, vooral
blz. 90-100; eveneens SCHERMERS, H.G., The Communities under the European Convention on
Human Rights, L.I.E.l., 1978, 1. Vgl. H.v.J., 14mei 1974,Noldt. Commissie, 4!73,Jur. 1974,491.
(35) H.v .J., 27 november 1973, Vandeweghe t. Berufsgenossenschaft for die chemisehe Industrie,
130/73, fur. 1973, 1333.
(36) Zie de ,Toelichtingen" voorzien in de Conventie van Brussel inzake de nomenclatuur voor de
indelingvan douanetarieven,Matisa, fur. 1975, 1210;Carstens Keramik, fur. 1976, 252;/nterfood,
fur. 1972,243. Zie hieroverBOURGEOIS, J. ,De Gatt-overeenkomsten het E.E.G.-Verdrag, S.E.W.,
1974, 422.
(37) Dit geschiedt volgens de procedure neergelegd in artikel20 van het statuut van het Hof; zieBRT
t. Sabam, fur. 1974, 61.
(38) Rheinmiihlen, fur. 1974, 147.
(39) H. v.J., 9 maart 1978, Administratie der Staatsfinancien t. Simmenthal, 106/77, fur. 1978, 642;
eveneens BRT t. Sabam, fur. 1974, 62.
(40) fur. 1978, 642.
(41) Rheinmiihlen, 166/73, fur. 1974, 39; Rheinmiihlen, 146/73, fur. 1974, 147.
(42) Rheinmiihlen, 166/73, fur. 1974, 39.
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B.

KORT GEDING

51. Ook in het kader van de kort geding procedure kan de met rechtspraak belaste
nationale instantie zich tot het Rof van Justitl.e wenden. Ret is immers niet aan het
Rof om overwegingen te geven over de stand van de procedure waarin de vraag is
gesteld(43). De nationale rechter zetelend in kort geding is er echter niet toe
gehouden zich tot het Rof te wenden mits elk der partijen een geding ten gronde
kunnen aanhangig maken waarin de in de summiere procedure voorlopig besliste
vraag opnieuw kan worden onderzocht en krachtens artikel177 naar het Rof kan
worden verwezen(44).

§ 5 Geldigbeidsonderzoek
52. In de prejudiciele procedure kan het Rof van Justitie niet aileen verzocht
worden om een uitspraak te doen over de uitlegging van een communautaire regel
maar kan de nationale rechter ook een vraag stellen in verband met de geldigheid
van door de instellingen van de Gemeenschap verrichte handelingen. Riermede
wordt aan de justitiabelen van de Gemeenschap een belangrijke rechtsbescherming geboden tegenover het optreden van de communautaire instellingen. Ret
betreft een rechtsbescherming met eigen kenmerken. Ret is immers voor de
nationale rechter dat de geldigheid van dergelijke handelingen kan worden
betwist, niettegenstaande de Gemeenschapsinstellingen niet als partij voor deze
rechter kunnen verschijnen. Wei is het zo dat in de regel bij vragen omtrent de
geldigheid de nationale rechter naar het Rof van Justitie zal verwijzen.
Ret kan verwondering wekken dat de mogelijkheden van het geldigheidsonderzoek in de prejudiciele procedure zolang onbekend zijn gebleven en deels nog
zijn. Dit is misschien te verklaren door het feit dat aanvankelijk de meeste
aandacht is gegaan naar de nochtans voor particulieren moeilijk toegankelijke
· rechtstreekse procedure met betrekking tot de nietigheid (artikel 173 E.E.G.Verdrag). In de laatste jaren is evenwei een kentering vast te stellen. In de periode
1971-1978 zijn reeds een zestigtal prejudiciele arresten geveld inzake geldigheid
waarvan ongeveer de helft in de jaren 1977-1978. Nagenoeg 1/4 van het totaal der
prejudiciele geldigheidsvragen leidde tot een verklaring van ,,ongeldigheid'' of
, ,onverenigbaarheid''.
A. ONTV ANKELIJKHEID VAN DE PREJUDICIELE VRAAG

53. Ook wat de ontvankelijkheid van prejudiciele vragen inzake de geldigheid
van communautaire handelingen betreft, treedt het Rof van Justitie zeer soepel
op. Elders is reeds opgemerkt dat het Rof van Justitie zowel ten aanzien van de
betreffende litigieuze handeling als van de hogere referentienorm vertrekt van wat
men zou kunnen noemen, een principiele inroepbaarheid(45), zodat voorafgaandelijk de directe werking, als zodanig, niet wordt onderzocht. Rierop bestaat
(43) Birra Dreher, fur. 1974, 212.
(44) H.v.J., 24 mei 1977, Hoffmann-La Roche t. Centrafarm, 107/76, fur. 1977, 972.
(45) MARESCEAU, M., De directe werking van het Europese Gemeenschapsrecht, Antwerpen, 1978,
biz. 3!-33.
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een belangrijke uitzondering met name wanneer de geldigheid van een Gemeenschapshandeling wordt betwist op basis van een regel van intematioaal
recht. In een arrest van 12 december 1972 nam het Rof aan dat zijn prejudiciele
bevoegdheid ex artikel177 van het Verdrag aan generlei beperkingen onderworpen was ten aanzien van de gronden waarop de geldigheid van een communautaire handeling kon worden betwist. Deze bevoegdheid, aldus het Rof,
strekt zich ook uit tot het toetsen van dergelijke handeling aan regels van
intemationaal recht op voorwaarde evenwel dat deze laatste de Gemeenschap
binden en direct werken (46). Ret Rof zal niet tot toetsing van de communautaire
regel aan een bepaling van intemationaal recht overgaan wanneer deze laatste niet
geeigend is om voor justitiabelen het recht mee te brengen zich daarop in rechte te
beroepen(47).
54. Artikel177 van het Verdrag bevat geen beperking met betrekking tot de am;d
van de handeling waarvan de geldigheid kan worden betwist. Meestal wordt voor
de nationale rechter de geldigheid van verordeningen van de Raad of Commissie
betwist, hoewel ook andere handelingen zoals richtlijnen en beschikkingen op
hun geldigheid kunnen worden getoetst(48).
B.

AMBTSHALVE ONDERZOEK VAN DE GELDIGHEID

55. Een van de controverses met betrekking tot het prejudiciele geldigheidsonderzoek betreft de vraag of het Rof, in een prejudicieel geschil, ambtshalve de
geldigheid van communautaire rechtshandelingen kan onderzoeken. In de periode 1971-1978 heeft het Rof tweemaal, althans impliciet, een antwoord gegeven op deze vraag. In het geschil Strehl werd het Rof verzocht een interpretatie te
geven over communautaire voorschriften die het Rof, in een eerder gewezen
arrest, onverenigbaar had verklaard met een bepaling van het E.E.G.-Verdrag.
Ret Rof oordeelde dat alvorens op de gestelde uitleggingsvragen in te gaan eerst
het probleem van de geldigheid van de uit te leggen voorschriften diende te
worden onderzocht. Nadat de onverenigbaarheid werd vastgesteld besloot het
Rof dat deze vaststelling de beantwoording van de vragen over de uitlegging
overbodig had gemaakt(49). Of het Rof ook tot een geldigheidsonderzoek had
kunnen overgaan in een prejudicieel geschil inzake de uitlegging, zonder dat de
litigieuze handeling in een eerder geschil ongeldig was verklaard, was met dit
arrest nog niet beantwoord. De weg leek echter open te staan voor een bevestigend antwoord(50). In het arrestRoquette van 20 oktober 1977 herformuleert
het Rof de door de nationale rechter gestelde uitleggingsvragen zodanig dat het de
(46) International Fruit Company, fur. 1972, 1226-1227.
(47) Ibid.
(48) Voor beschikkingen, zie H.v.J., 11 februari 1971, Rewe-Zentrale t. HauptzollamtBmmerich,
37/70,Jur. 1971, 34; voor richtlijnen, zie H.v.J., 5 oktober 1977, Tedeschi t. Denkavit, 5177 ,fur.
1977, 1555.
(49) H.v.J., 3 februari 1977,Strehl t. NationaalPensioenfondsvoor Mijnwerkers, 62176,Jur. 1977,
217~218.

(50) Zie evenwe1 VAN RnN, T.P .J .N., Bxceptie van Onwettigheid en prejudiciiile procedure, Buropese Monografieen, nr. 26, biz. 241.
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mening was toegedaan , ,dat het er in deze vragen in hoofdzaak om (ging) of
verordening 652/76 van de Commissie en de daarop gevolgde verordeningenrechtsgeldig (waren)" (51). Deze benaderingswijze kan worden onderschreven.
Het nagaan van de geldigheid van communautaire handelingen vergt een interpretatie, maar ook het uitleggen van Gemeenschapsrecht zal soms niet los te
scheiden zijn van het geldigheidsonderzoek. Bovendien is het mogelijk ieder
geldigheidsprobleem als een uitleggingsvraag te formuleren. Tenslotte kan bezwaarlijk worden verdedigd dat het Hof aan de nationale rechter een , ,neutrale''
uitleg zou mogen geven, waarvan verwacht wordt dat deze laatste hiermede
rekening zal houden, terwijl het Hof de mening zou zijn toegedaan dater gronden
aanwezig zijn om de handeling zelf ongeldig te verklaren(52).
C. GRONDEN VOOR ONGELDIGHEID
56. De voor het Hof aangevoerde gronden voor ongeldigheid van een communautaire handeling zijn zeer verscheiden van aard. Het onderzoek van deze
gronden in het kader van de prejudiciele procedure vertoont enige gelijkenis met
dit betreffende de gronden voor niet-contractuele aansprakelijkheid van de Gemeenschap. In het geldigheidsonderzoek op basis van artikel177 van normatieve
handelingen die economische beleidskeuzen impliceren is echter niet met zoveel
woorden de in de rechtspraak van artikel 215, lid 2, van het Verdrag voorkomende eis van , ,een gekwalificeerde schending van een ter bescherming van
particulieren gegeven hogere rechtsnorm'' terug te vinden. Dit betekent nog niet
dat de geldigheid van dergelijke normatieve handelingen in de prejudiciele
procedure gemakkelijk aan te vechten is. De soepelheid en toegankelijkheid van
deze procedure mag geen excuus zijn voor de rechter om de plaats van de
administratie of wetgever in te nemen. Evenmin houdt een vaststelling van
ongeldigheid binnen de context van artikel177 in dat dit, op zichzelf, volstaat om
de Gemeenschap aansprakelijk te achten ex artikel 215, lid 2(53).
57. Als gronden voor ongeldigheid worden heel vaak ingeroepen gebrekkige of
onvoldoende motivering (54); verkeerde of onvoldoende grondslag voor de verordening (55); onbevoegdheid (56); schending van verdragsbepalingen (57) of

(51) Jur. 1976, 1841.
(52) Contra VAN RuN, zie referenties noot 50.
(53) Bayerische HNL t. Raad en Commissie, Jur. 1978, 1224.
(54) H.v .J., 11 februyari 1971, Rewe-Zentrale t. Hauptzollamt Emmerich, 39/70, Jur. 1971, 35;
H.v.J., 18 maart 1975, Deuka t. Einfuhr- und Vorratsstelle, 78/74, Jur. 1975, 431; H.v.J., 15
februari 1978,Baucke t. Administratie der Douane, 96177,Jur. 1978, 400; H.v.J., 23 februari 1978,
An Bard Bainne t. Minister van Landbouw, 92177, Jur. 1978, 516; H.v.J., 25 mei 1978, Racket.
Hauptzollamt Mainz, 136/77, Jur. 1978, 1257; H.v.J., 25 oktober 1978, Royal Scholten-Honig t.
Intervention Board for Agricultural Products, 125/77, nog niet gepubliceerd.
(55) Zie H.v.J., 24 oktober 1973, Balkan-Import t. Hauptzollamt Berlin-Packhoj. 5/73, Jur. 1973,
1107; H.v.J., 12juli 1973,HauptzollamtBremerhaven t. Massey-Ferguson, 8173,Jur. 1973, 907.
(56) An Bard Bainne, Jur. 1978, 516.
(57) Rewe-Zentrale, Jur. 1971, 34;Balkan-Import, Jur. 1973, 1112;Niemann, Jur. 1974, 579-580;
Petroni, Jur. 1975, 1160-1161.
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(basis) verordeningen(58). Ook wordt de ingeroepen referentienorm dikwijls
verwoord in ternen van een algemener principe zoals schending van een verdragsbeginsel of algemeen rechtsbeginsel. De schending van dergelijke beginselen betekent evenwel meestal, doch niet altijd, de schending van een specifiek
verdragsvoorschrift, zodat een strikte afbakening van de gronden, naargelang hun
aard, in de praktijk moeilijk is door te voeren. In dit verband kan de wellicht meest
ingeroepen grond, met name , ,schending van het non-discriminatiebeginsel" (59) worden vermeld. Dit beginsel is een fundamenteel principe van het
E.E.G.-Verdrag en is als zodanig ook een aantal keren expliciet in specifieke
E.E.G.-Verdragsvoorschriften tot uitdrukking gebracht. Dit is het geval met
artikel40, lid 3, van het Verdrag, waarin wordt gesteld dat de Gemeenschappelijke ordeningen in de landbouw elke discriminatie tussen producenten en
verbruikers van de Gemeenschap dienen uit te sluiten. Benevens het discriminatieverbod is ook het hiermede nauw verbonden gelijkheidsbeginsel (60) en evenredigheidsbeginsel(61) in het prejudiciele geldigheidsonderzoek aan de orde
geweest. De mogelijke schending van deze beginselen wordt soms uitgedrukt in
de vraag_ of de communautaire handeling geen aanleiding heeft gegeven tot het
toekennen van ongerechtvaardigde voordelen. Voorts is voor het betwisten van
de geldigheid in enkele gevallen expliciet een beroep gedaan op het in het gedrang
brengen van het beginsel van de rechtszekerheid(62), wat soms gepreciseerd is
geworden tot , ,schending van het beginsel van het gerechtvaardigd vertrouwen" (63). Ook werd in het geldigheidsonderzoek de schending van het
- begiiisel volgehs lietwelk wettelijke-regels welke tot het-heffen van een belasting
machtigen genoegzaam moeten bepaald zijn voor het Hof ingeroepen(64).
Tenslotte werd in een aantal geschillen betreffende de geldigheid de vraag
opgeworpen of de communautaire instelling bij het nemen van een rechtshande-

(58) Balkan-Import, fur. 1973, 1113; eveneens H.v.J., 30 oktober 1975, Rey Soda t. Cassa
Conguaglio Zucchero, 23/75, fur. 1975, 1301; H.v.J., 20 oktober 1977, Raquette t. Franse Staat,
29/77, fur. 1977, 1842; H.v.J., 20 april 1978, Commissaires niunies t. Ontvanger der douane,
80-81/77, fur. 1978, 948; H.v.J., 3 mei 1978, Milac t. Hauptzollamt Saarbriicken, 131/77, fur.
1978, 1051.
(59) H.v.J., 27 oktober 1971, Rheinmiihlen t. Einfuhr- und Vorratsstelle Getreide, 6/71 ,fur. 1971,
838; Balkan, fur. 1973, 1112; H.v.J., 11 juli 1974, Minotiers de la Champagne, 11/74, fur. 1974,
886-887; Milac, fur. 1976, 1657; H.v.J., 29 september 1977, Cargill t. ONIC, 27/77, fur. 1977,
1543; H.v.J., 5 juli 1977, Bela-Miihle t. Grows-Farm, 114/76, fur. 1977, 1222; H.v.J., 19 oktober
1977,Ruckdeschel t. Hansa Lagerhaus Stoh, 117/76 en 16/76, fur. 1977, 1769; H.v.J., I februari
1978, Liihrs t. Hauptzollamt Hamburg, 78/77, fur. 1978, 177; H.v.J., 9 maart 1978, Kiihlhaus t.
Hauptzollamt Hamburg, 79/77, fur. 1978, 621; H.v.J., 20 april 1978, Commissaires reunies t.
Ontvangerder Douane, 80-81177,fur. 1978, 927;Rache, fur. 1978, 1255;Milac, fur. 1978, 1733
en 1735; Royal Scholten, 125/77, nag niet gepubliceerd.
(60) Zie Balkan-Import, 5/73, fur. 1973, 1115; Balkan-Import, 55/75, fur. 1976, 31.
(61) Balkan-Import, 5/73, fur. 1973, 1110; Schluter, fur. 1973, 1156.
(62) Bauche, fur. 1978, 400.
(63) Luhrs, fur. 1978, 177;BritishBeefCompany, fur. 1978, 1355; Westzucker, fur. 1973,731.
(64) Balkan-Import, 5/73, fur. 1973, 1115.
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ling niet de grenzen van haar beoordelingsbevoedheid had overschreden(65) en
of de maatregel ,materieel gerechtvaardigd" was(66).
Welke de ingeroepen grand ook moge zijn het staat vast dat het Hof slechts
uitzonderlijk tot ongeldigheid kan besluiten wanneer het gaat om handelingen die
, ,de beoordeling van een ingewikkelde economische stituatie impliceren'' aange, zien in dergelijke gevallen de betreffende Gemee_nschapsinstellingen over een
ruime beoordelingsvrijheid kunnen beschikken. De rechter heeft zich bij de
controle op de rechtmatige uitoefening van een dergelijke bevoegdheid te beperken tot de vraag , ,of er in zoverre geen sprake is van een kennelijke dwaling of
misbruik van bevoegdheid dan wel of het betrokken gezagsorgaan de grenzen van
zijn beoordelingsbevoegdheid niet klaarblijkelijk heeft overschreden" (67). De
rechter mag bij de controle op de rechtmatige uitoefening van deze beoordelingsvrijheid zijn oordeel niet voor dat van het bevoegde gezagsorgaan in de plaats
stellen (68).
58. De ingeroepen gronden welke in de huidige stand van de rechtspraak tot
ongeldigheid hebben geleid kunnen als volgt worden gesystematiseerd: scherrding van de hogere Raadsverordening; schending van specifieke voorschriften
van het E.E.G.-Verdrag en schending van Verdragsvoorschriften die een fundamenteel beginsel van Gemeenschapsrecht uitdrukken.
Wellicht de eenvoudigste wijze van geldigheidscontrole heeft betrekking op de
toetsing van uitvoeringsmaatregelen van de Commissie aan hogere Raadsverordeningen.
Dit onderzoek heeft tot nog toe in hoofdzaak betrekking gehad op de toetsing van
uitvoeringsverordeningen of beschikkingen van de Commissie aan basisverordeningen van de Raad op het vlak van het landbouwbeleid(69) of aan Raadsverordeningen met betrekking tot conjunctuurpolitieke maatregelen welke naar
aanleiding van bepaalde valutafluctuaties van sommige Lid-Staten werden genomen(70).
Een tweede ingeroepen grond welke tot vaststelling van onverenigbaarheid heeft
geleid betreft de schending van welbepaalde voorschriften van het E.E.G.-Verdrag. Deze geschillen (71) had den betrekking op de toetsing van verordeningsvoorschriften van de Raad op het gebied van de sociale zekerheid van migrerende
arbeiders aan artikel 51 van het E.E.G.-Verdrag.

(65) H.v.J., 11 november 1975,Bagusat t. Hauptzollamt Berlin-Packhof, 37/75,Jur. 1347 ;Racke,
Jur. 1978, 1255; eveneens Royal Scholten, 125/77, nog niet gepubliceerd.
(66) Deuka, Jur. 1975, 431.
(67) Deuka, Jur. 1975, 433;Balkan-Import, Jur. 1976, 29-30;Roquette, Jur. 1977, 1843;Racke,
Jur. 1978, 1256.
(68) Deuka, Jur. 1975, 433.
(69) H.v .J., 10 januari 1973, Gesellschaft fur Getreidehandel t. Einfuhr- und Vorratsstelle, 55/72,
Jur. 1973, 22-24; Rey Soda, Jur. 1975, 1302-1307; H.v.J., 9 maart 1976, Effem t. Hauptzollamt
Luneburg, 95175, Jur. 1976, 367.
(70) Milac, Jur. 1978, 1050-1051.
(71) Niemann, Jur. 1974, 579-580; Petroni, Jur. 1975, 1160-1161; Strehl, J,ur. 1977, 219.
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In een aantal belangrijke arresten komt het Hof tot de vaststelling van ,onverenigbaarheid'' van Raadsverordeningen met Verdragsvoorschriften die een fundamenteel beginsel uitdrukken. In elk van deze geschillen werden als referentienormen de verdragsvoorschriften in verband met het communautaire landbouwbeleid (artikelen 38-46) ingeroepen, aldan niet in samenhang met andere Verdragsbepalingen en algemene rechtsbeginselen. In de prejudiciele zaak Commissaires reunis van 20 april 1978 verklaart het Hof een voorschrift van een
aanvullende Raadsverordening met betrekking tot de Gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt onverenigbaar met het Verdragsartikel 13, lid 2,
houdende afschaffing van heffingen van gelijke werking als invoerrechten en met
de V erdragsbepalingen 38 tot 46. Het Hof wijst er op dat in zGverre de betreffende
verordeningen de Lid-Staten machtigen, heffingen van gelijke werking als douanerechten in te stellen deze niet als geldig te beschouwen zijn. Hiervoor aarzelt
het Hof niet te refereren naar het beginsel van de , ,eenheid van de markt''. Elke
aantasting van dit beginsel houdt het gevaar in , ,een ontbindingsproces in gang te
zetten dat duidelijk in tegenspraak is met de in artikel2 E.E.G.-Verdrag beoogde
geleidelijke aanpassing van het econornisch beleid der Lid-Staten''. De Gemeenschapsinstellingen beschikken weliswaar over een ruime bevoegdheid om
een communautair landbouwbeleid te voeren doch dit betekent niet dat ze het
principe van de eenheid van de markt kunnen aantasten door middel van maatregelen die de afschaffing van douanerechten en kwantitatieve beperkingen of
heffingen van gelijke werking tegenwerken(72). Het Hof voegt hieraan toe dat
voor een andere uitlegging geen steun kan worden gevonden in de instelling van
monetaire compenserende bedragen (73) omdat deze maatregelen hun rechtvaardiging vinden in de noodzaak de gevolgen van de schommelingen van onstabiele
wisselkoersen te corrigeren die, in een op gemeenschappelijke prijzen gebaseerd
systeem van marktordeningen, voor landbouwprodukten tot verstoringen van het
handelsverkeer konden lei den (7 4).
In 1977 heeft het Hof voorschriften van verordeningen van de Raad onverenigbaar verklaard met, inhet bijzonder~ de reeds geciteerde non-discrirninatieregel
vervat in artikel40, lid 3, van het Verdrag. In deze rechtspraak kwam het Hofer
toe het in dit artikel neergelegde beginsel te preciseren. , ,Ofschoon'', aldus het
Hof, , ,deze bepaling ontegenzeggelijk elke discrirninatie tussen producenten van
eenzelfde produkt verbiedt (is) het niet onmiddellijk duidelijk of zij ook betrekking heeft op de verhouding tussen verschillende sectoren van industrie en handel
op het gebied der verwerkte landbouw". Het in het genoemde artl.kel vervatte
discrirninatieverbod is slechts , ,een bijzondere uitdrukking van het algemene
gelijkheidsbeginsel, dat een der grondprincipes van het Gemeenschapsrecht" is.
Krachtens deze beginselen mogen , ,gelijke omstandigheden niet verschillend
worden behandeld, tenzij dat verschil objectief ware gerechtvaardigd(75). In

(72) Commissaires reunies, fur. 1978, 946-947.
(73) Ibid.

(74) fur. 1978, 947.
(75) Ruckdeschel, fur. 1977, 1769.
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casu besloot het Hof dat het , ,gelijkheidsbeginsel'' door de verordeningsvoorschriften was geschonden(76). Ook in het belangrijkelsoglucose-arrest van
25 oktober 1978 besloot het Hof dat het algemeen gelijkheidsbeginsel, , ,dat in het
discriminatieverbod van artikel 40, lid 3, van het Verdrag specifiek werd verwoord , ,was geschonden omdat aan een bepaalde categorie van producenten een
onbillijke last werd opgelegd die objectief niet te rechtvaardigen was (77). Tenslotte zij in dit verband er nog op gewezen dathet Hof in het arrestBela-Miihle van
5 juni 1977 en een aantal analoge arresten tot de ongeldigheid van een Raadsverordening besloot omdat zij , ,een discriminerende verdeling van lasten over de
verschillende landbouwsectoren" veroorzaakte(78). Deze vaststelling van ongeldigheid in de prejudiciele procedure is echter op zichzelf niet voldoende om
krachtens artikel215, lid 2, van het Verdrag de Gemeenschap niet-contractueel
aansprakelijk te achten (79).

D.

UITSPRAAK VAN HET

HOF

59. Indien het Hof meent dat de geldigheid niet is aangetast vindt men meestal in
het dictum van het arrest dat bij onderzoek van de gestelde prejudiciele vraag
, ,niet (is) gebleken van gegronde bezwaren tegen de geldigheid'' (80) of, ,niet (is)
gebleken van feiten of omstandigheden welke aan de rechtsgeldigheid der verordening afbreuk kunnen doen" (81).

60. Is het Hof een andere mening toegedaan dan kan de uitspraak op verschillende wijzen worden verwoord. Soms verklaart het Hof een communautaire
handeling , ,ongeldig'', zonder dat in het dictum deze ongeldigheid nader wordt
aangeduid(82). Gewoonlijk komt het Hof tot het besluit dat een handeling
,onverenigbaar" of ,ongeldig" (83) is met een hogere rechtsregel, voor zover
deze handeling de in het dictum van het arrest omschreven gevolgen beoogt (84).
Een dergelijke vaststelling van ongelijkheid of onverenigbaarheid is derhalve niet
gelijk te stellen met een nietigheidsverklaring. De omschrijving dat de handeling
ongeldig of onverenigbaar is , ,voor zover dat'' doet niet af aan het effect van de
uitspraak omdat deze precisering meestal een antwoord geeft op wat de nationale
(76) Jur. 1977, 1771.
(77) Royal Scholten, 125/77, nog niet gepubliceerd.
(78) Bela-Miihle, Jur. 1977, 1221; Granaria, Jur. 1977, 1247; Olmiihle, Jur. 1977, 1269.
(79) Zie hoger nr. 28.
(80) Zie Minotiers, Jur. 1974, 887; Bagusat, Jur. 1975, 1348; Luhrs, Jur. 1978, 181.
(81) Milac, Jur. 1976, 1659; Kiihlhaus, Jur. 1978, 621.
(82) Rey Soda, Jur. 1975, 1308; Bela-Miihle, Jur. 1977, 1222.
(83) De door het Hof gebezigde termino1ogie is niet steeds uniform. Men treft zowel de uitdrukkingen
,onverenigbaar" als ,ongeldig" aan. In het geschil Ruckdeschel overweegt het Hof dat in de
bijzondere omstandigheden van het geval de vastgestelde onwettigheid ,niet per se moet leiden tot
ongeldigverklaring van een bepaling (van een verordening)" ,Jur. 1977, 1771. In het arrest Commissaires reunis, besluit het Hof echter dat een verordeningsvoorschrift onverenigbaar is met een aantal
Verdragsvoorschriften ,en bijgevolg niet rechtsgeldig", Jur. 1978, 948.
(84) Gesellschaftfiir Getreidehandel, Jur. 1973, 26 ;Niemann, Jur. 1974, 581; Petroni, Jur. 1975,
1162;E.ffem, Jur. 1976, 369 ;Ruckdeschel, Jur. 1977, 1772; Commissaires reunis, Jur. 1978, 948;
Milac, Jur. 1978, 1052.
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rechter verlangt. Het is dan ook uitsluitend aan de nationale rechter om de
conclusie uit de ongeldigheids- of onverenigbaarheidsverklaring te trekken (85).
In sommige uitzonderlijke gevallen zal de vaststelling van , ,onverenigbaarheid''
voor de nationale rechter niet veel opleveren. Dit is met name het geval wanneer
de onverenigbaarheid wordt vastgesteld niet wegens een bepaling die een communautaire handeling bevat, maar wegens datgene wat eruit is weggelaten. Om
dergelijke onwettigheid weg te nemen is meer nodig dan een uitspraak van het
Hof in het kader van de prejudiciele procedure waarbij de litigieuze bepaling
geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt verklaard(86). Daarom meende het Hof in
het dictum van het arrest Ruckdeschel te mogen stellen dat het aan de ter zake
bevoegde instellingen stond de nodige maatregelen te nemen om die onverenigbaarheid op te heffen (87).

AFDELING

IV

DE DIRECTE WERKING

61. In de periode 1971-1978 heeft de ,directe werking", als communautaire
reclitsfigliut,eerruitzorrderlijke ontwikkeling-gekend. De inhoud en begrenzing
van het begrip , ,diercte werking'' is in de rechtspraak van het Hof van Justitie
herhaaldelijk aan bod gekomen. De ontwikkeling van de directe werking heeft
bovendien belangrijke impulsen gegeven aan het materiele recht welke in het
E.E. G.-Verdrag en afgeleid Gemeenschapsrecht ligt besloten. Ook fundamentele
vraagpunten inzake de directe werking van communautaire handelingen kregen in
de rechtspraak een oplossing. Tenslotte is het Hofer ook toe gekomen te bepalen
of en in welke mate intemationaal recht direct kan werken in de communautaire
rechtsorde. Wat dit laatste betreft verwijzen we naar het gedeelte in verband met
de geldigheid (1).

§ 1 Omschrijving, draagwijdte en begrenzing van de directe werking
A. 0MSCHRIJVING

62. De door het Hof gebezigde terminologie met betrekking tot de directe
werking is ook na 1970 nog zeer heterogeen. De uitdrukkingen ,rechtstreekse
werking", ,directe gevolgen", ,rechtstreeks toepasselijk" en ,rechtstreeks
bindend" lijken dezelfde inhoud te kunnen te dekken.

(85) Rey Soda, Jur. 1975, 1307.
(86) Ruckdeschel, Jur. 1977, 1771.
(87) Jur. 1977, 1772.
(1) Zie hoger nr. 53.
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63. Tot nog toe heeft bet Hof nooit een nauwgezette definitie gegeven van bet
begrip directe werking. Meestal vindt men in de rechtspraak dat een communautaire regel direct werkt en voor particulieren rechten doet ontstaan welke
de nationale rechter dient te handhaven (2). Deze omschrijving van directe
werk:ing is echter niet volledig. Reeds in het arrest Salgoil (3) had bet Hof de
directe werking geplaatst op bet niveau van ,handhaven van belangen". Deze
verruiming was noodzakelijk omdat niet voor alle rechterlijke instanties de vraag
inzake bet scheppen van subjectieve rechten dient te rijzen. Bij bepaalde rechtsmachten komt bet er op aan dat door een overheidsdaad bepaalde belangen zijn
geschonden. Dit verklaart waarom de prejudiciele vraag van de Belgische Raad
van State in bet geschilReyners niet was uitgedrukt in de zin van het scheppen van
subjectieve rechten. In casu gaf bet Hof dan ook een ruimer antwoord, namelijk
dat de communautaire bepaling naar haar aard geeigend was om , ,door de
onderdanen der Lid-Staten rechtstreeks te worden ingeroepen" (4).
64. De directe werking wordt meestal gesitueerd in een verhouding particulieroverheid waarbij eerstgenoemde meent zich op de communautaire voorschriften
te kunnen beroepen tegen bet optreden van de autoriteiten van de Lid-Staat. Dit is
inderdaad de meest voorkomende vorm van directe werking doch dit betekent niet
dater in een inter-particuliere rechtsverhouding van geen directe werking sprake
kan zijn. Reeds in 1971 paste bet Hof de bepalingen toe betreffende de afschaffing
van kwantitatieve beperkingen tussen Lid-Staten in een geschil tussen particulieren (5). In het geschil Walrave werd bovendien bet non-discriminatiebeginsel op
bet vlak van de nationaliteit toegepast op overeenkomsten tussen particulieren(6). De belangrijkste uitspraak van hetHofmet betrekking tot deze vorm van
directe werking vindt men wellicht in bet arrestDefrenne van 8 april197 6. Artikel
119 van bet E.E.G.-Verdrag bevat een bepaling inzake de verwezenlijking van
bet beginsel van gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers
voor gelijke arbeid. Wat de directe werking van dit voorschrift betreft kwam bet
Hof tot bet besluit ,dat immers artikel 119 dwingend recht is, zodat een verbod
van discriminatie tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers niet slechts geldt
voor overheidshandelingen, doch eveneens van toepassing is op alle overeenkomsten die een collectieve regeling van arbeid in loondienst inhouden, alsmede
op contracten tussen particulieren (7).
(2) H.v.J., 26 oktober 1971, Eunomia t. Ministerie van Onderwijs van de ltaliaanse Republiek,
18/71,Jur. 1971,817 ;H.v.J., 4december 1974, VanDuynt. Home Office, 41/74,Jur. 1974, 1347 en
1352; H.v.J., 30 april 1974, Sacchi, 155/73, fur. 1974, 431-432; H.v.J., 14 juli 1976, Donat.
Mantero, 13/76,fur. 1976, 1342; H.v.J., 22 maart 1977,Ianelli-Volpi t. Meroni, 74/76,Jur. 1977,
575.
(3) fur. 1968, 645.
(4) fur. 1974, 651.
(5) H.v.J., 8 juni 1971,Deutsche Grammophon Geseilschaft t. Metro, 78/70, fur. 1971, 500. Ook
impliciet in het geschil Centrafarm t. Sterling Drug., fur. 1974, 1147; en Centrafarm t. Winthrop,
fur. 1974, 1183.
(6) fur. 1974, 1421; in dezelfde zin Dona, fur. 1976, 1333.
(7) fur. 1976, 476. Voor een kritiek op dit punt van het arrest, zie VERLOREN VAN THEMAAT, P.,
Nogmaals het Defrenne-arrest: een juiste sprongmutatie in de rechtspraak?, S .E. W., 1977, 40; zie
evenwel MARESCEAU, M., o.c., biz. 53-54.
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B. DRAAGWIJDTE
65. In een belangwekk:end arrest van 9 maart 1978 heeft het Hof de gevolgen
gepreciseerd van de rechtstreekse werking van de communautaire norm in geval
van een onverenigbaarheid met een latere wettelijke bepaling van een Lid-Staat.
66. De rechtstreekse toepasselijkheid houdt in dat de regels van het Gemeenschapsrecht vanaf hun inwerkingtreding en tijdens de gehele geldigheidsduur hun voile werking op eenvormige wijze in alle Lid-Staten moeten ontplooien. Dergelijke bepalingen zijn , ,een rechtstreekse bron van rechten en
verplichtingen ... voor allen die zij betreffen, ongeacht of het gaat om Lid-Staten
of particulieren die partij zijn bij rechtsbetrekkingen welke onder het Gemeenschapsrecht vallen'' (8). Deze werking gaat evenzeer elke rechter aan, die,
aangezocht in het kader van zijn bevoegdheid, als orgaan van een Lid-Staat tot
taak heeft de door het gemeenschapsrecht aan particulieren toegekende rechten te
beschermen (9). Dergelijke communautaire voorschriften hebben niet aileen tot
gevolg dat elke bestaande strijdige nationale rechtsregel van rechtswege buiten
toepassing wordt gesteld maar ook dat zij in de weg staan aan de geldige
totstandkoming van nieuwe doch hiermee strijdige nationale wetgevende handelingen. Een tegengestelde mening zou een inbreuk betekenen op de grondslagen zelf der Gemeenschap en zou neerkomen op een ontkenning van de
werkingskracht van door de Lid-Staten bij het Verdrag onvoorwaardelijk en
onherroepelijk aanvaarde verbintenissen(10).
Dit heeft tot gevolg dat de nationale rechter verplicht is Gemeenscliapsrecht
integraal toe te passen ongeacht of de wetgever de strijdige wetgeving heeft
opgeheven of een constitutioneel hof de betrokk:en wetgeving ongrondwettig
heeft verklaard. De Italiaanse rechter moet zich derhalve niet, luidens deze
rechtspraak, tot het Constitutionele Hof wenden om de direct werkende communautaire regel toe te passen tegen een eventueel strijdige nationale wetsbepaling. De uitspraak van het Hof van Justitie staat dan ook diametraal tegenover de
door het Corte Costituzionale ontwikkelde zienswijze(ll).
C. GRENZEN
67. Hoewel de nationale rechter bij de toepassing van het Gemeenschapsrecht de
hoedanigheid verkrijgt van Gemeenschapsrechter is het zo dat hij zijn taak
uitoefent binnen de door zijn nationale recht geregelde bevoegdheid. Dit kan
soms een emstige begrenzing betekenen voor de effectieve integratie van het
Gemeenschapsrecht in de nationale rechtsorde, wat voldoende kan worden
gei:llustreerd met de uitspraak van het Hof in de arresten Comet enRewe van 16
december 1976. In beide geschillen hadden verzoeksters in het hoofdgeding
heffingen in strijd met het Gemeenschapsrecht betaald. Toen zij de bedragen
(8) Simmenthal, Jur. 1978, 643.
(9) Jur. 1978, 643.
(10) Ibid.
(11) Zie verder nr. 79.
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terugvorderden was de betreffende door het nationale recht geregelde procestennijn overschreden. De vraag rees derhalve of aan het beginsel van de voorrang
van de direct werkende Gemeenschapsregel een zelfstandig vorderingsrecht kon
worden ontleend dat los stond van de bestaande nationale procesregels inzake
beroepstennijn. Het Hof gaf hierop een ontkennend antwoord omdat bij het
ontbreken van een communautaire regeling op dit punt het een aangelegenheid is
van de rechtsorde van elke Lid-Staat, ,om de bevoegde rechter aan te wijzen en de
procesregels te geven voor de rechtsvorderingen met het oog op de bescherming
van rechten welke de justitiabelen aan de rechtstreekse werking van het Gemeenschapsrecht ontlenen, met dien verstande dat deze regels niet ongunstiger
mogen zijn dan die voor soortgelijke nationale vorderingen" (12). Zolang Gemeenschapsrecht door nationale instanties moet worden toegepast zullen er
dergelijke integratieproblemen blijven bestaan. Soms zal het direct werkend
Gemeenschapsrecht moeten worden aangevuld met nationaalrechtelijke voorschriften.
Het primaat van het Gemeenschapsrecht blijft derhalve beperkt tot gevallen van
materiele strijdigheid, wat evenwel niet betekent dat nationale procesregels nooit
moeten wijken voor het communautaire recht. Wanneer nationale procedureregels in strijd zijn met de procedure van met name artikel 177, aarzelt het Hof niet
hierop de aandacht te vestigen. In verband met de in Italie bestaande leer dat bij
strijdigheid tussen wet en Gemeenschapsrecht er een probleem van grondwettigheid van de wet ontstaat, waardoor naar het Italiaanse Constitutionele Hof moet
worden verwezen, antwoordt het Hof van Justitie dat dit in strijd is met het opzet
en nuttig effect van artikel 177. Er is hier, zo zou men kunnen stellen, een
inhoudelijke strijdigheid tussen twee procedureregels : de constitutionele procedurein de Lid-Staten en de bepalingen vervat in artikel177 (13). N aar de woorden
van het Hof is , ,derhalve met de vereisten welke in de eigen aard van het
Gemeenschapsrecht besloten liggen onverenigbaar . . . elke bepaling van een
nationale rechtsorde of enige wetgevende, bestuurlijke of rechterlijke praktijk die
ertoe zou lieden de uitwerking van het Gemeenschapsrecht te verminderen
doordat aan de inzake de toepassing van dit recht bevoegde rechter de macht
wordt ontzegd aanstonds bij deze toepassing al het nodige te doen voor de
terzijdestelling van de nationale wettelijke bepalingen die eventueel in de weg
staan aan de volle werking van de Gemeenschapsregels" (14).
§2 De directe werking van voorschriften van bet E.E.G.-Verdrag
68. Het is niet nodig in dit overzicht bij de zg. criteria voor de directe werking
van Verdragsbepalingen te blijven stilstaan. Het belang van deze criteria, als
maatstaven voor het onderzoek naar de directe werking dient immers te worden
gerelativeerd(15). De nog enigszins als formeel te kwalificeren voorwaarden.als
(12)
(13)
(14)
(15)

fur. 1976, 1989; fur. 1976, 2043.
Vgl. Rheinmiihlen, fur. 1974, 39.
Simmenthal, fur. 1978, 644.
MARESCEAU, M., o.c., biz. 93-95.
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, ,geen voorbehoud'' en , ,het niet vereist zijn van nadere rechtshandelingen'' zijn
door het Hof ruim en niet-formalistisch toegepast. De vaak vermelde eis van
,duidelijkheid" is niet als een criterium te hanteren zodat in de regel de ganse
vraagstelling neerkomt op het bestaan en de mate vandiscretionaire bevoegdheid
bij de uitvoering en toepassing van de communautaire regel.
Bovendien hoeft zelfs het bestaan van een graad van discretionaire bevoegdheid
nog niet, op zichzelf, de directe werking uit te sluiten. Indien de rechter in staat is
de grenzen van de discretionaire ruimte te bepalen zal er immers plaats zijn voor
directe werking voor zoverre de betreffende instelling deze grenzen heeft overschreden. Het spreekt vanzelf dat het optreden van de rechter in dit verband ook in
een belangrijke mate bepaald wordt door de wijze waarop hij, in het algemeen,
zijn rechterlijke taak opvat.
69. Mede rekening houdend met de ontwikkeling van de directe werking v66r
1971 mag thans worden gesteld dat het materiele verdragsrecht een grote mate
van directe werking bezit. De specifieke materiele verdragsbepalingen zijn immers meestal direct werkend verklaard. Het verbod van in- en uitvoerrechten en
heffingen van gelijke werking is direct werkend en deze directe werking is ook
nog in een aantal arresten na 1970 bevestigd ( 16). Hetzelfde geldt voor het verbod
van kwantitatieve invoerbeperkingen en maatregelen van gelijke werking. In een
arrest van 22 maart 1977 verklaarde het Hof de in algemene termen uitgedrukte
verbodsbepaling van artikel30 van het Verdrag direct werkend (17). Tevens ging
het Hof over tot het erkenneri van de directe werkingvan artikel37, lid 1, naar luid
waarvan de Lid-Staten hun nationale monopolies van commerciele aard geleidelijk aanpassen in dier voege dat na de overgangsperiode elke discriminatie tussen
de onderdanen van de Lid-Staten wat de voorwaarden van de voorziening en afzet
betreft uitgesloten is (18).
Ook met betrekking tot de regelen inzake het vrij verkeer van personen en
diensten is de directe werking ettelijke keren bevestigd. In de geschillen Van
Duyn (19) en Dona (20) opteerde het Hof voor de directe werking van artikel48,
lid 2, volgens hetwelk elke discriminatie op basis van nationaliteit tussen werknemers van de Lid-Staten inzake werkgelegenheid, beloning en overige arbeidsvoorwaarden moet worden afgeschaft. Voorts nam het Hof aan dat het verbod om
na de overgangsperiode de bestaande beperkingen van vrijheid van vestiging van
onderdanen van een Lid-Staat op het grondgebied van een andere Lid-Staat in
stand te houden direct werkend was geworden (21). In het arrest Van Binsbergen
(Iii) Zie H. v .J., 26 oktober 1971, Eunomia t. Ministerie van Onderwijs van de Italiaanse Republiek,
18/71,Jur. 1971, 816; H.v.J., 19 juni 1973, Capolongo t. Maya, 77/72, fur. 1973, 611; H.v.J., 5
februari 1976, Bresciani t. Italiaanse administratie van de Staatsfinancien, 87/75, fur. 1976, 138.
(17) Ianelli-Volpi, fur. 1977, 575.
(18) Rewe-Zentrale, fur. 1976, 198 ;Manghera, fur. 1976, 101. Voorde directewerkingvanartikel
37, lid 2, zie reeds Costa t. Enel, fur. 1964, 1224.
(19) fur. 1974, 1347.
(20) fur. 1976, 1342.
(21) Reyners, fur. 1974, 651-652; vgl. H.v.J., 18 april1977, Thieffry t. Orde van advocaten bij het
Hofvan Parijs, 71176, fur. 1977, 765.
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sprak het Hof zich uit voor de directe werking van het discriminatieverbod op
grond van nationaliteit en woonplaats jegens degenen die diensten verrichten(22).
Zoals reeds werd opgemerkt heeft het Hof van Justitie een in de tijd begrensde
directe werking aangenomen van het verbod van discriminaties op het beginsel
van gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers (23). Deze
directe werking geldt met name bij discriminaties die rechtstreeks hun oorsprong
vinden in wettelijke bepalingen of collectieve arbeidsovereenkomsten, alsmede
in geval van ongelijke beloning van mannelijke en vrouwelijk werknemers voor
gelijke arbeid wanneer deze in een zelfde- particuliere of openbare- onderneming of dienst wordt verricht.
In de arrestenRewe van 17 februari 1976 enlanelli-Volpi van 22 maart 1977
bevestigde het Hof nogmaals de directe werking van artikel 95, lid 1, volgens
hetwelk de Lid-Staten geen hogere binnenlandse belastingen mogen heffen op
produkten van de overige Lid-Staten dan die welke, aldan niet rechtstreeks, op
gelijksoortige nationale produkten wordt geheven(24).
Tenslotte moet i. v .m. de mededinging nog worden opgemerkt dat de regels
m. b. t. de concurreniie beperkende overeenkomsten van artikel 85, lid 1, en deze
inzake machtspositie (artikel 86) directe werking hebben(25). Wat de
steunmaatregelen betreft heeft het Hof ook een aantal arresten geveld. Reeds in
1964 was vastgesteld dat het verbod om steunmaatregelen tot uitvoering te
brengen, wanneer deze niet aan de Commissie zijn aangemeld, direct werkte (26).
Er is eveneens van directe werking sprake voor het verbod de steunmaatregelen,
hoewel aangemeld, tot uitvoering te brengen tijdens de inleidende fase, en wel
indien de Commissie de contradictoire fase aanvat, tot aan de eindbeslissing (27).
Blijft de Commissie stilzitten na verloop van 2 maanden volgend op de aanmelding dan houdt de directe werking op(28).

§ 3 Directe werking van afgeleid Gemeenschapsrecht
70. In de periode 1971-1978 is de directe werking van verordeningen enerzijds
en richtlijnen anderzijds uitvoerig aan bod gekomen.
A. VERORDENINGEN

71. Ret kan op het eerste gezicht verwonderingen wekken dat de vraag of
verordeningen direct werken voor het Hof van Justitie is gerezen. Artikel 189 van
het E.E.G.-Verdrag bepaalt immers dat verordeningen rechtstreeks toepasselijk
(22) Jur. 1974, 1312; Dona, Jur. 1976, 1341-1342.
(23) Defrenne, Jur. 1976, 474 en 482.
(24) Jur. 1976, 194 ;Ianelli-Volpi, Jur. 1977, 578. Voor de directe werk:ing van artikel95, lid 2, zie
Fink-Frucht, Jur. 1968, 328.
(25) BRT t. Sabam, Jur. 1974, 63; Sacchi, Jur. 1974, 431-432.
(26) Costa t. Enel, Jur. 1964, 1222.
(27) H.v.J., 11 december 1973, Lorentz t. Bondsrepubliek Duitsland, 120/73, Jur. 1973, 1483.
(28) Voigt uit de arresten Lorentz, Jur. 1973, 1482 en Capolongo, Jur. 1973, 622.
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zijn in elke Lid-Staat. In een niet onbelangrijk gedeelte van de doctrine is evenwel
voorgesteld een beperkte betekenis te geven aan , ,rechtstreeks\ toepasselijk'' (29).
Deze uitdrukking zou enkel betekenen dat de verordening, geen incorporatie
behoeft terwijl hiermede aan de vraag of er directe werking - in de zin van
mogelijke inroepbaarheid door particulieren - is ontstaan geen antwoord zou
zijn gegeven. Deze opvatting heeft echter als resultaat dat de omschrijving van de
verordening, zoals die in artikel189 wordt gegeven, aan belang inboet. Het valt
op dat het Hof deze beperkte interpretatie van , ,rechtstreeks toepasselijk'' niet
heeft gevolgd. In de gevallen waarin het Hof expliciet werd gevraagd over de
rechtstreekse werking van de verordening een uitspraak te doen vindt men immers
eenzelfde principiele overweging namelijk , ,dat een Gemeenschapsverordening
naar luid van artikel189, tweede alinea, van het Verdrag een algemene strekking
heeft en rechtstreeks toepasselijk (is) in elke Lid-Staat; dat de verordening
derhalve naar haar aard en functie in het stelsel van de communautaire rechtsbronnen, rechtstreeks werkt en als zodanig aan particulieren rechten kan verlenen,
die de nationale rechter verplicht is te beschermen'' (30). Het Hof leidt derhalve
de rechtstreekse werking van de verordening af uit de ,aard en functie" van dit
rechtsinstrument in het stelsel der communautaire rechtsbronnen. Rechtstreekse
werking betekent daarom nog niet dat het voorschrift onmiddellijk (in tijd) kan
worden ingeroepen. Indien in een verordening een Lid-Staat verzocht wordt iets
te doen zullen er maar subjectieve rechten kunnen ontstaan na verloop van een
bepaalde tijdsspanne. In dit verband kan het arrest Leonesio worden geciteerd
waarin werd gesteld ,dat de onderhavige tegeil de Staat geldertd te maken
vorderingsrechten ontstaan, wanneer de in de verordening genoemde voorwaarden zijn vervuld, zonder dat hun uitoefening, op nationaal niveau, kan worden
onderworpen aan andere toepassingsbepalingen dan in de verordening zelf kunnen zijn voorgeschreven (31).
72. Het groot gevaar met betrekking tot communautaire verordeningen is dat ze
soms worden gei"ncorporeerd in een interne rechtsregel van een Lid-Staat. In
sommige Lid-Staten zoals in ltalie, gebeurt dit bijna systematisch. Deze praktijk
houdt verband met de dualistische kijk op de verhouding tussen nationaal recht en
internationaal recht. De rechtspraak sedert 1970, zowel in het kader van procedures ex artikel 169 van het Verdrag als in de context van een prejudiciele
procedure, illustreert ten overvloede de omvang van problemen die deze transformatie met zich kan brengen. De transformatie van verordeningen in interne
rechtsregelen leidt immers tot een misverstand inzake het rechtskarakter der
toepasselijke voorschriften en het tijdstip van hun inwerkingtreding. Verordeningen zijn, luidens het Hof, ,volgens de artikelen 189 en 191 van het Verdrag, als
(29) Zie WINTER, J., Direct applicability and direct effect: two distinct and different concepts in
Community law, C.M.L. Rev., 1972, 425; BRINKHORST, L.J., Grondlijnen voor Europees Recht,
Groningen 1976, biz. 107.
(30) Politi, fur. 1971, 1049;Marimex, fur. 1972, 97;Leonesio,Jur. 1972, 294; Variola,Jur. 1973,
990; Tasca, fur. 1976, 309; vgl. ookPigs Marketing Board (Northern Ireland) v. Redmond, 83/78,
nog niet gepubliceerd.
(31) Leonesio, fur. 1972, 294.
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zodanig, in elke Lid-Staat toepasselijk ... en (treden) aileen op grond van hun
bekendmakingen in het Publikatieblad der Gemeenschap op de in de verordeningen bepaalde data, of, bij gebreke daarvan op het in het Verdrag bepaalde tijdstip
in werking(32). Iedere wijze van uitvoering die de rechtstreekse werking van
verordeningen aantast en de gelijktijdige en uniforme toepassing in de gehele
Gemeenschap in gevaar brengt is met het Verdrag in strijd (33). In latere arresten
is deze zienswijze nog scherper verwoord. In het arrest Variola van 10 oktober
1973 onderstreept het Rof dat de rechtstreekse toepasselijkheid van de verordening vooronderstelt dat zij in werking treedt en ten gunste of ten laste van de
rechtssubjecten wordt toegepast zonder dat daartoe enige maatregel tot receptie in
het nationale recht vereist is ; dat de Lid-Staten krachtens hun uit het Verdrag
voortvloeiende verplichtingen, welke zij bij de ratificatie ervan op zich hebben
genomen, gehouden zijn aan de rechtstreekse werking van verordeningen en
andere communautaire rechtsvoorschriften niets in de weg te leggen; dat de
nauwgezette naleving van deze plicht een onontbeerlijke voorwaarde is voor de
gelijktijdige en eenvormige toepassing der Gemeenschapsvoorschriften op het
gehele gebied van de Gemeenschap" (34). Indien er toch een transformatie
plaatsvindt mag dit niet tot resultaat hebben dat de prejudiciele bevoegdheid van
het Rof van Justitie wordt aangetast(35). Ret arrestBussone van 30 november
1978 houdt weliswaar de bevestiging in van deze principes inzake de werking van
verordeningen, maar voegt hieraan een nuancering toe die, op het eerste gezicht,
niet gelukkig is te noemen. De algemene opmerking door het Rof gemaakt
volgens dewelke de nauwgezette inachtneming van de rechtstreekse toepasselijkheid van verordeningen niet verenigbaar is met de toepassing van- ook laterewettelijke maatregelen die in strijd zijn met bepalingen van deze verordeningen,
wordt afgezwakt door de daaropvolgende overweging , ,dat dit echter niet geldt
wanneer de betrokken verordening het aan de Lid-Staten overlaat zelf de wettelijke, bestuursrechtelijke en financiele maatregelen te nemen die noodzakelijk
zijn voor een daadwerkelijke toepassing van de bepalingen van de verordening" (36). Deze ,aanvulling" kan bezwaarlijk als een verduidelijking worden beschouwd. Wat het Rof precies bedoelt met ,,dat dit echter niet geldt ... ''
blijkt niet onmiddellijk uit deze overweging. Ret lijkt uitgesloten dat het Rof met
deze uitspraak zou hebben beoogd dat verordeningen die opdrachten voor de
Lid-Staten bevatten wel zouden mogen worden getransformeerd in intern recht.
Dergelijke opdrachten behoeven bovendien evenmin de rechtstreekse werking
van de verordening uit te sluiten en particulieren kunnen zich ook op dergelijke
verordeningen beroepen. Voor de Lid-Staten geldt trouwens een algemene verplichting - ingevolge artikel 5 van het Verdrag - om de wettelijke, be-

(32) Jur. 1973, 113-114.
(33) Jur. 1973, 114.
(34) Jur. 1973, 237; vgl. ookH.v.J., 31 januari 1978,Zerbone t.Amministrazionedellefinanzedello
Stato, 94/77, Jur. 1978, 116.
(35) Jur. 1973, 237; vgl. ook Simmenthal, Jur. 1978, 644.
(36) H. v .J., 30 november 1978, Bussone t. ltaliaans Ministerie van Land- en Bosbouw, 31/78, nog
niet gepubliceerd.
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stuursrechtelijke, financiele en andere maatregelen te nemen die noodzakelijk
zijn voor een daadwerkelijke toepassing van het Gemeenschapsrecht. Nog minder kan het Hof bedoeld hebben dat verordeningen die opdrachten voor de
nationale overheid bevatten zouden toestaan dat de Lid-Staten maatregelen
zouden kunnen nemen die in strijd zijn met de bepalingen van de verordeningen
hoewel in de geciteerde overweging deze indruk wordt gewekt. De zinsnede , ,dat
dit echter niet geldt'' volgt immers onmiddellijk op de overweging dat de
rechtstree~se toepasselijkheid van de verordening niet verenigbaar is met de
toepassing van wettelijke maatregelen die in strijd zijn met verordeningsvoorschriften. Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat het Hof zijn
standpunt terzake verder in het arrest relativeert door op te merken dat aan de
rechtstreekse toepasselijkheid van de verordeningen geen inbreuk wordt gemaakt
, ,door het vaststellen van nationale voorschriften die met het oog op hun tenuitvoerlegging door deze verordeningen zijn voorzien en die aan de doelstelling
ervan beantwoorden'' (37). Dit besluit ligt veel meer in de lijn van de vroegere
rechtspraak.
B. RICHTLIJNEN
73. Een complex vraagstuk betreft de directe werking van richtlijnen. Richtlijnen zijn, luidens artikel189 van het Verdrag, verbindend ten aanzien van het
resultaat voor elke Lid-Staat waarvoor zij zijn bestemd, doch aan de nationale
instanties wor<fj 1[_~Qt.!_voegdheidgelaten vonn t!n middelen te ki~z~n Olll clit
resultaat te verwezenlijken.
74. Op basis van deze omschrijving was een belangrijk gedeelte van de doctrine
van mening dat een richtlijn onmogelijk direct kon werken. In 1970 erkende het
Hof van Justitie echter dat een richtlijn juncto een andere direct werkende regel
rechtstreekse werking kon bezitten(38). Deze rechtspraak heeft na 1970 een
belangrijke ontwikkeling gekend.
75. In het arrest VanDuyn van 4 december 1974 hemeemt het Hof de basisoverwegingen welke in de vroegere rechtspraak reeds tot de directe werking van een
richtlijn gecombineerd met een andere communautaire bepaling had geleid. Het is
niet, aldus het Hof, omdat krachtens artikel 189 verordeningen rechtstreeks
toepasselijk zijn en mitsdien naar hun aard tot directe gevolgen kunnen leiden, dat
andere groepen handelingen als in dit artikel bedoeld nimmer analoge gevolgen
teweeg kunnen brengen(39). Het is met de dwingende werking die in artikel189
aan de richtlijn wordt toegekend, onverenigbaar indien men in beginsel zou
uitsluiten dat een daarbij opgelegde verplichting kan worden ingeroepen door
personen op wie zij betrekking heeft. Men name in de gevallen waarin de
gezagsorganen van de Gemeenschap de Lid-Staten bij richtlijn hebben verplicht
een bepaalde gedragslijn te volgen, zou het nuttig effect van zodanige handeling
(37) Ibid.
(38) Zie T.P.R., 1970, 289-290.
(39) Jur. 1974, 1348.
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worden verzwakt , ,wanneer de justitiabelen zich daarop in rechte niet zouden
mogen beroepen en de nationale rechterlijke instanties daarop niet als element van
het Gemeenschapsrecht acht zouden mo gen slaan' ' (40). Zoals het al is gebeurd in
andere rnijlpaalarresten over de rechtstreeks werking wijst het Hof ook hier op het
belang van de prejudiciele procedure: , ,dat artikel 177, waarin aan de nationale
rechterlijke instanties wordt toegestaan zich tot het Hof te wenden inzake de
geldigheid en de uitlegging van aile handelingen der instellingen, zonder onderscheid, voorts impliceert dat die handelingen door justitiabelen bij genoemde
rechterlijke instanties mogen worden ingeroepen''. Dit doet het Hof besluiten
,dat in ieder afzonderlijk geval moet worden onderzocht, of aard, opzet on
bewoordingen van het betrokken voorschrift medebrengen dat het in de rechtsbetrekkingen tussen de Lid-Staat en particulieren tot directe gevolgen kan
leiden" (41).
Het arrest Verbond van N ederlandse Ondernemingen (VNO) van 1 februari 1977
betekent nog een belangrijke verruiming van de mogelijkheid tot inroepen van
richtlijnen voor de nationale rechter. Het hierboven gegeven besluit in het arrest
VanDuyn komt in het arrest VNO niet meer voor. In dit laatste arrest bevestigt het
Hof dat de justitiabelen zich voor de nationale rechter op een bepaling van een
richtlijn kunnen beroepen ,ten einde door deze te doen nagaan of de bevoegde
nationale autoriteiten bij de uitoefening van de hun gelaten vrijheid ten aanzien
van de vorm en middelen ter uitvoering van de richtlijn, binnen de door de
richtlijn aangegeven beoordelingsgrenzen zijn gebleven" (42). Hiermede kent
het Hof als het ware een principiele graad van directe werking toe aan richtlijnen.
Aan deze laatste zal het optreden van de overheid steeds kunnen worden getoetst,
met dien verstande dat het van de inhoud van de richtlijn zal afhangen waar de
grenzen van de beoordelingsbevoegdheid van de Lid-Staten moeten worden
getrokken. Deze in het VNO arrest besloten zienswijze, is tevens in het geschil
ENKA bevestigd. In dit laatste arrest voegt het Hof hieraan nog toe dat de
bevoegdheid van de Lid-Staten gebonden is aan het in de richtlijn beoogde
resultaat(43). Zoals hiema nog wordt aangeduid is een gedeelte van de nationale
rechtspraak niet bereid deze vergaande evolutie in de rechtspraak van het Hof bij
te treden(44).
Met deze arresten heeft het Hof, wat de directe werking van de richtlijnen betreft,
nog niet op aile vragen een antwoord gegeven. Het lijdt evenwel geen twijfel dat
de vraag of een particulier zich op een richtlijn kan beroepen vooraleer de termijn
die in de richtlijn is gesteld is verstreken, ontkennend moet worden beantwoord.
Een complexer probleem heeft betrekking op de inroepbaarheid van richtlijnen
door particulieren tegenover andere particulieren. Reeds heeft het Hof aangenomen dat richtlijnen konden worden ingeroepen in geschillen tussen particulieren
(40) Ibid.
(41) Ibid.
(42) fur. 1977, 127.
(43) H.v.J., 23 november 1977, Enka t. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, 38/77, fur.
1978, 2211-2212.
(44) Zie nr. 78.
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waarin de nationale rechter de nationale uitvoeringsregel wenste te toetsen aan of
interpreteren in het licht van de richtlijn(45). Ofhet Hof ook zal aanvaarden dat,
wanneer nationale uitvoeringsmaatregelen ontbreken, particulieren de richtlijnen
kunnen inroepen tegenover andere particulieren, zal de verdere rechtspraak nog
moeten uitwijzen.

IT

HOOFDSTUK

RECHTSBESCHERMING VOOR DE NATIONALE RECHTBANKEN

76. In het kader van dit overzicht is het niet mogelijk uitvoerig de stand van de
communautaire rechtspraak in de verschillende Lid-Staten te onderzoeken. Wel
kan het dienstig zijn, wat de rechtspraak in Belgie en Nederland betreft, een aantal
van de voornaamste elementen samen te vatten. Alvorens hierop in te gaan
worden enige summiere beschouwingen gegeven over de toepassing van het
Gemeenschapsrecht in enkele Lid-Staten.

AFDELING

I

ONTWIKKELINGEN IN DE GROTE LID-STATEN

77. In Frankrijk waar de Grondwet in artikel 55 de voorrang erkent van verdragen op interne wetten van latere datum heeft het enige tijd geduurd vooraleer het
Hof van Cassatie de voorrang van het Gemeenschapsrecht op de latere wet heeft
aangenomen. Aanvankelijk gebeurde dit exclusief op de grondslag van artikel55
van de Grondwet(1), terwijlin een uitspraakvan 24 mei 1975 zowel artikel55 als
de eigen aard van het Gemeenschapsrecht werd ingeroepen (2). In een arrest van
15 december 1975 wordt zelfs niet meer verwezen naar de interne grondwetsbepaling(3).
78. Hoewel de Franse Raad van State sedert 1970 een aantal prejudiciele vragen
heeft gesteld aan het Hof van Justitie is deze instantie niet fundamenteel afgeweken van de principes die ze voordien had gehuldigd met betrekking tot de
toepassing van het Gemeenschapsrecht (4). DeConseil d'Etat lijkt bovendien zijn

(45) Impresa Costruzioni Mazzalai, fur. 1976, 666.
(1) Zie Cass. fr., 22 oktober 1970, J.T., 1971, 25, met noot ROLIN; vgl. Cass. fr., 7 januari 1972,
J.C.P., 1972, IT, 17158, met noot GUERIN.
(2) J.T., 1975, 496, met noot LoUis; Cah. dr. eur., 1975, 631, met noot KOVAR.
(3) Dall. 1976, 33, met conclusies van procureur-generaa1 TOUFFAIT.
(4) Zie T.P.R., 1970, 315.
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, ,houding'' tegenover het Hof van Justitie te hebben verstrakt, zoals blijkt uit een
arrest van 22 december 1978. In dit arrest weigerde de Conseil d'Etat te aanvaarden dat particulieren zich op een richtlijn konden beroepen om de nietigheid te
vorderen van een individuele administratieve maatregel. Hiervoor had de Conseil
d'Etat de zg. acte clair regel ingeroepen en een restrictieve draagwijdte gegeven
van de richtlijn als rechtsinstrument, zoals omschreven in artikel 189 van het
E. E.G.-V erdrag (5). De Franse Raad van State gaf derhalve een eigen interpretatie van de gevolgen van een richtlijn en miskende hiermede artikel177 (6). Het
staat vast dat dit administratief rechtscollege openlijk tegen de door het Hof van
Justitie ontwikkelde interpretatie heeft willen ingaan en deze krachtproefkan dan
ook alleen maar worden betreurd.
79. In Duitsland en Italie lijken de voomaamste problemen in verband met de
toepassing van het Gemeenschapsrecht zich voor te doen op het niveau van de
samenloop met het probleem van de grondwettigheidscontrole van de wet. In
beide Lid-Staten bestaat een constitutioneel hof dat zich bevoegd acht te onderzoeken of door communautaire handelingen een inbreuk is gemaakt op de fundamentele grondrechten welke in de nationale grondwet zijn gewaarborgd(7).
Hierbij komt nog dat het Italiaanse Constitutionele Hof meent dat het niet
toepasselijk verklaren van een wet ingevolge strijdigheid met direct werkend
Gemeenschapsrecht gelijk staat met het uitoefenen van de grondwettigheidscontrole van de wet, wat betekent dat in dergelijk geval steeds naar het Corte
Costituzionale moet worden verwezen(8). Deze opvatting is, zoals reeds werd
opgemerkt, door het Hof van Justitie scherp veroordeeld in hetSimmenthal arrest
van 9 maart 1978(9).
80. In het Verenigd Koninkrijk is het beginsel van de directe werking van het
Gemeenschapsrecht via hetEuropean Communies Act 1972 impliciet erkend, wat
niet wil zeggen dat er in dit land inzake de toepassing van het Gemeenschapsrecht
geen problemen zouden zijn. Niet alleen het principe van , ,supremacy of Parliament" en de dualistische visie op de verhouding tussen Gemeenschapsrecht en
intern recht kunnen de doorstroming van het Gemeenschapsrecht belemmeren
maar er is in Groot-Brittannie tevens een belangrijke politieke tegenstand tegen

(5) Dall, 1979, 155, met conclusies Commissaire du Gouvemement GENEVOIS, noot PACTEAU; tekst
eveneens in S.E.W., 1979, 396.
(6) Voor een scherpe kritiek, zie KAPTEYN, P., S.E. W., 1979, 407 ; voor een genuanceerder standpunt
zie BoULOUJS, 1., L' applicabilite directe des directives. A propos d' un arret C ohn-Bendit du Conseil
d'Etat, Rev. Mar. Com., 1979, 104.
(7) Voor de Bondsrepubliek, zie Bundesveifassungsgericht, 29 mei 1974, Neue Juristische Wochenschrift, 1974, 16976, Neder1andse vertaling in S.E. W., 1975, 452. Voor Italie, zie Corte
Costituzionale, 27 december 1973, Rivista di diritto europeo, 1974, 13, met noot TOMMASI DJ
VIGNANO, Nederlandse verta1ing in S.E.W., 1974, 260.
(8) Corte Costituzionale, 10 oktober 1975, Rivista di diritto internazionale, 1975, 766. Zie hierover
PLOUVIER, L. , L' arret de Ia Cour constitutionelle d' /talie du 22 octobre 1975 dans I' affaire/. C./. C.,
R.T.D.E ., 1976, 291; eveneens VAN DuK, P., De rechtsgrondslag voor de oplossing van een conflict
tussen gemeenschapsrecht en nationaal recht door de nationale rechter, S.E.W., 1976, 285.
(9) Zie hoger nr. 65-66.
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alles wat in ,Brussels" wordt beslist. Deze constellatie heeft ongetwijfeld. een
invloed op de toepassing van het communautaire recht door de Britse rechter.
Deze laatste lijkt niet zeer geneigd ruimschoots van de prejudiciele procedure
gebruik te maken en de regel van het primaat van het communautaire recht op de
wet van latere datum is in de rechtspraak nog niet erkend. Indien de invloedrijke
mening van Lord Denning, Master of the Rolls, op dit punt als leidraad zou
dienen(lO) kan worden verwacht dat de voorrang zelfs zou gaan naar de.latere
wet. ,It seems to me", aldus Lord Denning inFelixtowe Dock, ,that once the
Bill is passed by Parliament and becomes a Statute, that will dispose of all this
discussion about the (E. E. C.-) Treaty. These courts will then have to abide by the
Statute without regard to the treaty at all'' ( 11). Het dient te worden vermeld dat
op 29 januari 1979 hetHouse ofLords (R.v. Henn and Darby) voor de eerste keer
een prejudiciele vraag heeft gesteld aan het Hof van Justitie. Op deze uitspraak
wordt in een volgend overzicht teruggekomen.

AFDELING

II

RECHTSPRAAK IN BELGIE EN NEDERLAND

§ 1 Inleiding
81. Dilt het G:e1lleenschapsrecht voorrang heeft boven het nationale recht is thans
zowel in Belgie als i~N ~d;;la~~~n: c~~~unis opTnio ~ok faiere weiten kuniien
niet derogeren aan eerdere algemeen verbindende bepalingen van communautaire huize. Dat houdt niet in dat zich geen problemen zouden voordoen, of
zouden kunnen voordoen in en rondom de relaties tussen het Gemeenschapsrecht
en het nationale recht.
Vragen hieromtrent kunnen wel degelijk rijzen en dat gebeurt in feite ook, zoals
met name inzake de resterende bevoegdheid van de Lid-Staat.
82. W at de autonornie betreft van de Lid-Staten kunnen volgende opmerkingen
worden gemaakt.
Ten eerste is de Lid-Staat souverein gebleven, ter zake van die onderwerpen
welke buiten het functionele bereik van de Gemeenschappen zijn gebleven. De
grenzen tussen deze gebieden en die welke binnen dat bereik vallen, zijn vaak
vloeiend en bovendien zijn de Gemeenschappen zelf voordurend in ontwikkeling,
zodat wat gisteren nog buiten haar bereik viel er vandaag binnen kan vallen. De
bevoegdheid om nieuwe grenzen te stellen berust bij de Gemeenschappen. Deze
bezitten , ,Kompetenz-Kompetenz''.
De raakvlakken tussen nationale en communautaire competentie vormen bij
uitstek bronnen van verwarring. Dat daar vragen rijzen valt te verwachten.

(10) t'nglisli Court of Appeal, 29 juni 1976, C.M.L. Rep., 1976, II, 664-665.
(11) Ibid.
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Ten tweede is de Lid-Staat ter zake van onderwerpen welke binnen het bereik van
de Gemeenschap vallen, autonoom gebleven, indien en voor zover de Verdragen,
die autonomie met zoveel woorden hebben gehandhaafd. De bemoeienis van de
Gemeenschap beperkt zich aldaar veelal tot harmonisatie en coordinatie, of zelfs
slechts, tot het opheffen van discriminatie, waarbij de nationale regels zelf geheel
onverlet worden gelaten.
Ten derde, kan er, naast de voorbehouden autonomie een door het secondaire
Gemeenschapsrecht nieuw gegeven autonomie bestaan.
In het Nederlandse staatsrecht maakt men onderscheid tussen autonomie en
medebewind. De inhoud van dit laatste begrip lijkt sterk overeen te komen met de
hier bedoelde autonomie. Toch geven wij er de voorkeur aan, te onderscheidenindien een dergelijk onderscheid al nuttig is - tussen voorbehouden en gegeven
autonomie dan tussen autonomie en medebewind.
De hier beoogde autonomie kan naar aard en omvang van geval tot geval varieren.
Soms beperkt de bevoegdheid zich tot de keuze omtrent de wijze van afkondiging
van bepaalde regelingen, in andere gevallen wordt vrijwel de gehele regelgeving
aan de Lid-Staat overgelaten.
Ten vierde, kan men een vorm van autonomie opmerken, welke voortvloeit uit de
onvolledigheid van de communautaire regelgeving. Indien aanvullende regels
noodzakelijk zijn, is, naar het oordeel van het Rof van Justitie, de Lid-Staat
bevoegd die vast te stellen.
83. Ret is opvallend dat in de Nederlandse rechtspraak inzake het Gemeenschapsrecht dit probleem van de bevoegdheidsafbakening centraal staat en
ook als vraagstuk zodanig wordt verwoord. Roewel in de Belgische rechtspraak
de begrenzing van de wederzijdse bevoegdheid ook aan de orde is, wordt het
minder als probleem tot uitdrukking gebracht. De verhouding tussen het intern
recht en het Gemeenschapsrecht wordt in Belgie veeleer vertaald in termen van
directe werking en primaat van het communautaire recht. Ret leerstuk van de
, ,competences concurrentes'' dat met name de Duitse rechtspraak en rechtsleer
zeer heeft beroerd, heeft de Belgische rechter nauwelijks bereikt. De verschillende rechterlijke organisatie, met de al dan niet gespecialiseerde rechterlijke
instanties, is hiervoor misschien een gedeeltelijke uitleg. Bij dit alles moet echter
worden opgemerkt dat de verschillen in klemtoon in de Belgische en N ederlandse
rechtspraak niet tot uiteenlopende resultaten hoeven te leiden. Problemen van
bevoegdheidsatbakening en vraagstukken van directe werking en voorrang vormen immers een twee-eenheid.

§2 Belgie
84. De Belgische rechterlijke instanties hebben een niet onbelangrijke bijdrage
geleverd tot de verdere uitbouw van het_ communautaire recht, in het bijzonder
door prejudiciele vragen te richten tot het Rof van Justitie welke tot fundamentele
uitspraken hebben geleid, onder meer inzake de draagwijdte van het beginsel van
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gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers(12), het vestigingsrecht(l3), het mededingingsrecht(14). In het bestek van dit overzicht kan
op deze rechtspraak niet worden ingegaan. We beperken ons tot twee aspecten
van algemene aard die echter voor de toepassing van het Gemeenschapsrecht in de
nationale rechtsorde van wezenlijk belang zijn. In de eerste plaats gaat onze
aandacht naar de voorrang en directe werking van het Europese gemeenschapsrecht. Daarna worden nog een aantal rechterlijke beslissingen aangeduid in
verband met de toepassing van de prejudiciele procedure.
A. PRIMAAT EN DIRECTE WERKING VAN HET COMMUNAUTAIRE RECHT
85. Een van de wellicht belangrijkste uitspraken van het Hof van Cassatie van de
laatste jaren heeft betrekking op de verhouding tussen het Gemeenschapsrecht en
de interne wet. In het thans ruimschoots bekende Ski-arrest van 27 mei 1971
aarzelde het Hof niet om voorrang toe te kennen aan de intemationaalrechtelijke
norm die rechtstreekse gevolgen heeft in de interne rechtsorde. Deze voorrang,
aldus het Hof van Cassatie, volgt uit de aard zelf van het bij verdrag bepaalde
internationaal recht en geldt a fortiori wanneer zich een conflict voordoet tussen
een norm van intern recht en Gemeenschapsrecht. De Gemeenschapsverdragen
hebben immers, steeds luidens het Hof, een nieuwe rechtsorde ingesteld, ten
behoeve waarvan de Lid-Staten de uitoefening van hun soevereine machten in de
bij deze verdragen omschreven gebieden hebben beperkt. Aangezien, in casu, de
betreffende Gemeenschapsregel direct werkte, mocht de Belgische rechter de
bepalingen van intern recht die hiermede in strijd waren niet toepassen(15).
Vooraleer tot dit besluit te komen had het Hof van Cassatie uiteengezet waarom in
dergelijke gevallen de regellex posterior derogat priori geen toepassing vond. De
reden hiervoor moest worden gezocht in het feit dat, zelfs wanneer de bij artikel
68, lid 2, van de Grondwet vereiste instemming gegeven wordt in de vorm van
een wet, de wetgevende macht bij het verrichten van deze handeling geen
rechtscheppende handeling vervult ( 16).
Deze uitspraak is in tal van opzichten belangwekkend en het volstaat hier er op te
wijzen dat ze een belangrijk element is geweest in de in Belgie gevoerde contraverse met betrekking tot het eventuele invoeren van een grondwettigheidscontrole van de wet.
86. De duidelijkheid waarmede het primaat van het Gemeenschapsrecht bij
strijdigheid met een interne rechtsregel werd beklemtoond laat geen of nagenoeg
(12) H.v.J., 8 april 1976, Defrenne t. Sabena, 43/75, fur. 1976, 455 (prejudiciele vraag van het
Arbeidshof te Brussel). Voor een toepassing zie Arbeidshofte Bergen, 25 april1977, f.T.T., 1977,
252.
(13) H. v.J., 21 juni 1974,Reyners t. Belgische Staat, 2!74,fur. 1974, 631 (prejudiciele vraag aan de
Raad van State).
(14) H.v.J., 1 februari 1977, De Norre t. Brouwerij Concordia, 47/76, fur. 1977, 65 (prejudiciele
vraag van het Hof van beroep te Gent).
(15) f.T., 1971, 460, met conclusies procureur-generaal GANSHOF VANDER MEERSCH; Nederlandse
versie in R.W., 1971-1972, 424.
(16) Ibid.
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geen speelruimte meer voor rechterlijke beslissingen die dit voorrangsbeginsel,
als zodanig, zouden aantasten. Er zijn dan ook in de Belgische rechtspraak, na het
Ski-arrest, aileen rechterlijke beslissingen aan te halen die dit principe ovememen
of bevestigen. Als voorbeeld. kan worden vermeld een vonnis van 17 oktober
1974 van de Vrederechter te Waver(17) en een arrest van 1 maart 1974 van het
Hof van beroep te Brussel ( 18). De ratificatie door Belgie van het E .E.G.-Verdrag
impliceert, luidens deze uitspraak, ',une repartition distributive des competences
legislatives, le legislateur national abdiquant la faculte de legiferer al'encontre
·des dispositions de droit communautaire qui entre desormais dans la competence
d'attribution exclusive du traite et des organes qu'il institue" (19).
In een arrest van 14 januari 1976 herhaalt het Hof van Cassatie dat de hoven en
rechtbanken verplicht zijn de wetten buiten toepassing te Iaten in de mate waarin
zij met bepalingen van het Europese recht strijdig zijn, en voegt hieraan toe dat dit
het geval is ,zelfs bij afwezigheid van een interpretatieve wet" (20). In een
vonnis van 30 oktober 1975 bevestigde de rechtbank van eerste aanleg te Brussel
impliciet de directe werking van artikel 42 van de Toetredingsakte en onderstreepte dat invoerbeperkingen tussen oorspronkelijke nieuwe Lid-Staten welke
hun grondslag vonden in de nationale wetgeving inzake de industriele en commerciele eigendom na 1 januari 1973 geen toepassing meer konden vinden(21).
Het Hof van Cassatie heeft bovendien impliciet de inroepbaarheid van richtlijnen
bevestigd, maar terecht gepreciseerd dat ze geen directe werking bezitten v66r het
verstrijken van de termijn waarbinnen het resultaat moet worden verwezenlijkt(22).
87. Over de draagwijdte van de direct werkende verdragsvoorschriften inzake
het vestigingsrecht oordeelde het Hof van Cassatie dat de betreffende communautaire bepalingen niet toepasselijk waren op Belgen in Belgie gevestigd.
Deze voorschriften hebben immers, aldus het Hof van Cassatie, betrekking op de
vestiging in Belgie van buitenlanders behorende tot E.E.G.-Lid-Staten(23).
Ook is er reeds omvangrijke rechtspraak zowel van gewone rechtsmachten als van
de Raa~ van State in verband met het vrij verkeer van personen.
Vooral bij eerstgenoemde instanties is een zekere terughoudendheid vast te
stellen. De correctionele rechtbank te Brussel verwerpt in twee vonnissen het
middel waarbij een Frans onderdaan zich op de coordinatierichtlijn 64/221 van
25 februari 1964 inzake het vrij verkeer van personen beriep. Volgens deze
uitspraken voorziet de betreffende richtlijn geen sanctie, wat de rechtbank doet

(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

J.T., 1975, 351.

Pas., 1974, II, 128.
Ibid.
R. W., 1975-1976, 1745, met conclusies eerste advocaat-generaal
J.T., 1976, 444.
(~2) Cass., 16 mei 1975, Pas., 1975, I, 991.
(23) Cass., 14 december 1976, Arr. Cass., 1977, 435.
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besluiten ,qu'au demeurant les directives communautaires ne sont pas directement applicables dans les pays de la Communaute'' (24). Het hoeft geen betoog
dat deze uitspraak vanuit communautair oogpunt niet zonder bezwaren is (25).
In een arrest van 5 mei 1975 bevestigthetHofvan Cassatie een arrest van hetHof
van beroep te Brussel waarin werd gesteld dat een onderdaan van een Lid-Staat
zich schuldig kon maken aan onwettig verblijf door zich toegang tot het Belgisch
grondgebied te hebben verschaft zonder in het bezit te zijn van een geldig
paspoort of identiteitskaart. Het Hof van beroep, luidens de uitspraak van het Hof
van Cassatie, ,justifie ainsi legalement sa decision d'ecarter, dans le cas qu'elle
determine, le droit d' etablissement de 1'etranger ressortissant d'Etats membres de
la Communaute economique europeenne" (26). Het zou in het licht van de
rechtspraak van het Hof van Justitie wellicht wenselijk geweest zijn terzake een
prejudiciele vraag te hebben gesteld.
Bij arrest van 20 september 1976 erkenthetHofvan Cassatie dat de artikelen 48,
52 en 59 van het E.E.G.-Verdrag aan de onderdanen van de Lid-Staten, rechtstreeks het recht verlenen tot het binnenkomen en verblijf op het grondgebied van
andere Lid-Staten, afhankelijk van een verblijfsvergunning door de ontvangststaat toegekend. Beperkingen op de uitoefening van dit recht zijn alleen in
individuele gevallen mogelijk en om redenen van openbare orde, veiligheid en
volksgezondheid(27). Hierop verwijst het Hof van Cassatie naar de richtlijn
64/221, in het bijzonder naar artikel 9 waarin met betrekking tot maatregelen
inzake de verwijdering vanE.E.Q .-oJ1d_erdanen een onderscheid wordt gemaakt
naargelang de betrokkene al dan niet in het be zit i-s van een verbli]fsvergunn.lng.
Het is niet zonder meer duidelijk of het onderscheid dat in de richtlijn is gemaakt
en dat tevens in de Belgische uitvoeringsbesluiten is overgenomen te rijmen valt
met de interpretatie van het Hof van Justitie in het geschil Royer (28).
88. Vragen over de strekking van de direct werkende communautaire bepalingen
in verband met het vrij verkeer van personen en het vestigingsrecht zijn ook
herhaalde malen voor de Raad van State aan bod gekomen. Het is ingevolge een
prejudiciele vraag van de Raad van State dat het Hof van Justitie het belangwekkende arrest Reyners heeft geveld. Op grond van de in dit arrest gegeven uitleg
vemietigde Raad van State artikel 1, 3° van het K.B. van 24 augustus 1970 in
zoverre dit een discriminatie teweeg bracht ten overstaan van E.E.G.-onderdanen(29). Volgens dit voorschrift moest de nationale wet of een intemationale
overeenkomst wederkerigheid hebben toegestaan opdat een vreemdeling in aanmerking kan komen voor een afwijking van de in artikel 428 G.W. gestelde
(24) Carr. Brussel, 24 februari 1976, Pas., 1976, II, 25 en 27.
(25) Over de directe Werking Van richtlijnen, zie nr. 73 e. v.
(26) Cass., 5 mei 1975, J.T., 1975, 533.
(27) Cass., 20 september 1976, Pas., 1977, I, 64. Impliciet beriep het Hofvan Cassatie zich hier op
de uitspraak van het Hof van Justitie in het arrest Royer, 1976, 513.
(28) V gl. oak HERBERT, F., Member States ofthe European Communities. Current survey, E .L.Rev.,
1978, 81-82.
(29) R.v.S., Reyners, nr. 16913, van 5 maart 1975.
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voorwaarde, volgens dewelke men de Belgische nationaliteit dient te bezitten om
de titel van advocaat te voeren. De bepaling van het K.B. betekent, aldus de Raad
van State, een overschrijding van macht voor zover het toepassing vindt op
onderdanen van de Gemeenschap. In een arrest van 5 november 1975 vemietigt
de Raad van State een belissing van de Minister van Justitie waarbij aan een
ltaliaanse onderdaan geweigerd wordt een vestigingsvergunning te verlenen.
Om willekeur te vermijden en om de Raad van State toe te Iaten zijn wettigheidscontrole naar behoren uit te oefenen is het vereist dat de redenen waarop de
administratieve rechtshandeling steunt kenbaar zouden zijn. Dit is zeker het
geval, aldus de Raad van State, indien de wet, ingevolge de richtlijn van 25
februari 1964 tot stand gekomen, de rechtmatige belangen van betrokkenen heeft
willen beschermen(30).
89. Reeds in het arrest Corveleyn had de Raad van State een Ministerieel Besluit
vemietigd houdende terugwijzing van een E.E.G.-onderdaan, welke uitsluitend
was gebaseerd op een vroegere strafrechtelijke veroordeling(31). Het arrest
Vinciguerra van 2 december 1977 bevestigt deze zienswijze in een geschil waarin
een Italiaans onderdaan werd teruggewezen op grond van zijn zwaar verleden en
de manier waarop hij zich in Belgie gedroeg. De Raad van State, na te hebben
vastgesteld dat de Commissie van advies voor vreemdelingen inzake het huidig
gedrag van de betrokkene niets ongunstigs had vastgesteld, meent dan ook dat het
tweede motief onjuist was zodat tenslotte de terugwijzing aileen nog berustte op
vroegere veroordelingen. Ingevolge de richtlijn van 25 februari 1964 kon een
dergelijke veroordeling echter geen voldoende verantwoordingsgrond opleveren
voor zulke maatregel, zodat de Raad van State besloot dat de Minister zijn
bevoegdheid te buiten was gegaan(32).
B.

PREJUDICIELE PROCEDURE

90. Wanneer voor het Hof van Cassatie problemen rijzen in verband met de
interpretatie van het Gemeenschapsrecht of de geldigheid van communautaire
handelingen, waarover een beslissing noodzakelijk is voor het wijzen van een
arrest, beveelt het Hof dat de zaak wordt geschorst totdat het Hof van Justitie een
uitspraak heeft gedaan (33). De prejudiciele beslissing bindt de verwijzende
rechter(34). In een vonnis van 2 februari 1978 voegt de Arbeidsrechtbank te
Charleroi hieraan nog toe dat de prejudiciele procedure verder reikt dan de

(30) Nr. 17262, van 5 november 1975, e.w., 1975-1976, 1811, met noot REYNTJES.
(31) R.v.S., Corveleyn, nr. 13146, van 7 oktober 1968.
(32) R.v.S., Vinciguerra, nr. 18609, van 2 december 1977; vgl. echter R.v.S.,Duijker, nr. 17148,
van 10 september 1975.
(33) Cass., 4 februari 1976, Pas., 1976, I, 628; Cass., 16 juni 1976, Pas., 1976, I, 1121; Cass., 7
januari 1977 ,Arr. Cass., 1977, 512; Cass., 23 juni 1977, Pas., 1977 , I, 1082; Cass., 19 september
1977,Pas., 1978, I, 77; Cass., 28 november 1977,Pas., I, 334.
(34) Cass., 24 februari 1976, Pas., 1976, I, 700.
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belangen der partijen: ze beoogt immers de eenheid van het Gemeenschapsrecht
in stand te houden en raakt de openbare orde(35).
Indien het Hof van Cassatie vaststelt dat bepalingen van Gemeenschapsrecht
waarvan de schending in een middel wordt aangevoerd geen interpretatieproblemen opleveren, is er geen enkele reden aanwezig om naar het Hof van Justitie
te verwijzen(36). Hetzelfde geldt wanneer de ingeroepen Gemeenschapsvoorschriften in casu niet toepasselijk zijn(37). Ook wanneer de in het middel
opgeworpen vraag feitelijk identiek is aan de vraag waarover reeds een prejudiciele beslissing is gegeven zal het Hof van Cassatie zich niet meer tot het Hof van
Justitie moeten wenden (38).

91. In een vonnis van 15 oktober 197 5 van de Rechtbank te Brussel wordt gesteld
dat het niet noodzakelijk is te onderzoeken of een scheidsgerecht een nationaal
rechterlijke instantie is in de zin van artikel177 van het Verdrag. Het scheidsgerecht zou, in het beste geval, de mogelijkheid doch niet de verplichting hebben
een prejudiciele vraag te stellen aan het Hof van Justitie. Door geen prejudiciele
vraag te stellen kan het scheidsgerecht dan ook niet de communautaire openbare
orde geschonden hebben(39).

§ 3 Nederland
A. VERHOUDING NATIONAAL RECHT-GEMEENSCHAPSRECHT
92. Sinds 1970 zijn door Nederlandse rechtscolleges een aantal uitspraken gedaan waarin vragen omtrent de autonornie van de Lid-Staat ter sprake zijn
gekomen. De kwesties spitsen zich telkens toe op deal dan niet aanvaardbaarheid
van de stelling van partijen, dat de Minister zijn bevoegdheid om regelgevend op
te treden had verloren(40). In de zaak Amsterdam Bulb t. Produktschap voor
Siergewassen kwam eiseres in beroep tegen de afwijzende beschikking van
verweerders Voorzitter, om, conform artikel 9 van de V erordening Exportprijzen
Bloembollenoogst 1975, ontheffing te verlenen van de verplichting minimum-exportprijzen te handhaven. Bovengenoemde Verordening diende ter uitvoering van de E.E.G.-Verordeningen 234/68, 1767/68 en 369/75 en komt
materialiter ook exact met deze E.E.G.-Verordeningen overeen.
Het College van Beroep van het Bedrijfsleven stelde blijkens zijn uitspraak van 15
juni 1976 (41) echter vast dat in genoemde (uitvoerings-) verordening 66k bepa(35) J.T., 1979, 625, met noot MAHIEU.
(36) Cass., 14december 1976,Arr. Cass., 1977,435; zieookR.v.S., Van Boven, nr. 15.386, van27
juni 1972; R.v.S., Masip, nr. 15.387, van 27 juni 1972.
(37) Cass., 27 apri11976, Pas., 1976, I, 938; eveneens Cass., 16 juni 1975, Pas., 1975, I, 32-33.
(38) Cass., 27 oktober 1976, R.W., 1977-1978, 516.
(39) Rb. Brusse1, 15 oktober 1975, J.T., 1976, 493, met noot DERMINE.
(40) In twee rechterlijke beslissingen van 1970 kwam het prob1eem van de autonomie van de
Lid-Staten aan de orde, zie Rb. Dordrecht, 24 november 1970, N.J., 1971, nr. 138, 379; S.E. W.,
1971, 32-34; en zie College van Beroep voor het Bedrijfs1even, 16 juni 1970, S.E.W., 1970, 465;
Administratiefrechtelijke Beslissingen (ARB), 1971, nr. 50.
(41) ARB, 1976, Nr. 180, 518.
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Iingen zijn opgenomen, die niet hun rechtsbasis vinden in de voorafgaande
E.E.G.-verordeningen. Met name ging het om de aan de Voorzitter gegeven
bevoegdheid ontheffing van de bepalingen van de verordening te verlenen. In
casu had de Voorzitter geweigerd van die bevoegdheid gebruik te maken, een
beslissing die werd toegelicht met het argument, dat genoemde bevoegdheid
alleen is opgenomen om het mogelijk te maken, in zeer uitzonderlijke gevallen,
waarin de onverkorte handhaving van de bepalingen juist zou leiden tot een
frustrering van de bedoelingen van de E.E.G.-verordeningen, een andere oplossing te kiezen. In het onderhavige geval was daar geen aanleiding toe.
Daamaast stelde het College vast dat er regels waren gesteld, voor categorieen
bloembollen, die niet in de E. E.G.-Verordeningen waren genoemd, en waarvoor
deze ook niet golden, waarop het College van Beroep aan het Hof van Justitie de
vraag voorlegde of uitvoeringsvoorschriften van E.E.G.-Verordeningen ook
bepalingen mochten bevatten, die niet in de Verordeningen, ter uitvoering waarvan zij moesten dienen, hun rechtsbasis vinden.
Het Hof heeft toen geantwoord (42) dat de nationale regelgevende instanties geen
voorschriften kunnen uitvaardigen, die het Gemeenschapskarakter van de (uit te
voeren) Communautaire voorschriften of het rechtsgevolg daarvan voor de justitiabelen verhelen. Evenwel kunnen de nationale voorschriften, die hetzelfde
beogen als Communautaire regelingen, daarvan niet afwijken of er mee in strijd
zijn, noch de draagwijdte ecvan beperken, niet als onverenigbaar met het Gemeenschapsrecht worden beschouwd. Het Hof erkent hiermee dus een aanvullende, eigen regelgevende, bevoegdheid van de Lid-Staten, ook al volgt die
bevoegdheid niet rechtstreeks uit het Verdrag, of uit de daarop gebaseerde
Gemeenschapswetgeving.
In een eerdere zaak, welke in 1971 voor het College van Beroep diende (43), werd
de vraag naar de eigen bevoegdheid van nationale instanties wei door de eiser
opgeworpen, doordat deze de Minister van Landbouw verweet eigen voorwaarden te stellen, die niet door de uit te voeren E.E.G.-verordening werden gedekt,
maar tot een uitspraak op dit punt kwam het echter niet, aangezien die , ,eigen
voorwaarden'' niet zo zeer , ,eigen voorwaarden'' bleken, als wel een , ,eigen
opvatting'' over wat de betrokken verordening beoogde. De tekst van de betreffende verordening liet op het cruciale punt ook wel aan duidelijkheid te wensen
over. Het geschil werd beslecht via het Europese Hof van Justitie(44).
93. De problematiek die hier aan de orde wordt gesteld, kwam onverholen aan de
oppervlakte in de zg. Noordzee-visserij-zaken. Eind 1975 en begin 1976 dienden
voor de Rechtbanken van Alkmaar, Leeuwarden en Zwolle(45) een aantal
soortgelijke strafzaken tegen Noordzeevissers, die er van werden beschuldigd het

(42)
(43)
(44)
(45)
nale

H.v.J., 2 februari 1977, 50/76, fur. 1977, 137.
College van Beroep voor het Bedrijfsleven, 9 maart 1971, ARB, 1971, nr. 87, 238.
H.v.J., 28 oktober 1970, 17170, fur. 1970, 945; S.E.W., 1971, 34, met noot PETERS.
Economische Politierechter Zwolle, 24 december 1975, niet gepubliceerd, Verzameling Natiofurisprudentie T.M.C. Asser lnstituut, nr. 242.
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,Uitvoeringsbesluit beperk:ing visserij op tong en schol1975", te hebben overtreden. Feitelijk waren er weinig vragen: het stond vrijwel vast dat ofwel meer
dan de toegestane hoeveelheid was gevangen ofwel gevist was met schepen groter
dan was toegelaten, dan wei beide.
De door de rechter te beantwoorden vraag was of de bovengenoemde voorschriften al of niet onverbindend waren, wegens strijd met het Communautaire recht.
Toen bekend werd dat de Economische politierechter te Zwolle daaromtrent
prejudiciele vragen had voorgelegd aan het Hof van Justitie, werd de behandeling
van de andere zaken voorshands geschorst in afwachting van de uitspraak van het
Hof.
De Zwolse politierechter(46) had in eerste instantie het Hof gevraagd of aan de
Lid-Staten, gelet op het geldende Gemeenschapsrecht, nog de bevoegdheid
toekwam tot het treffen van quoteringsmaatregelingen, zoals in casu, en voorts of
het sluiten van overeenkomsten betreffende de bescherming van de visstand niet
een exclusieve bevoegdheid van de Gemeenschap vormde.
Vervolgens vroeg de rechter zich af, of, zo er van een dergelijke nationale
bevoegdheid inderdaad sprake was, de toepassing ervan niettemin niet zou
afstuiten op de bepalingen inzake het verbod van het handhaven of (weder)
invoeren van kwantitatieve beperk:ingen (Artt. 30-34 E.E.G.).
Het Hofvan Justitieheeft op 14 juli 1976 arrest gewezen(47). De vragen werden
beantwoord in een enigszins gewijzigde volgorde: eerst kwam de kwestie ter
sprake van de exclusieve-bevoegdheid van de Gemeenschappen, omquoteringsregelingen vast te stellen. Het Hof heeft in beginsel die exclusieve bevoegdheid
erkend, doch de Lid-Staten een aanvullende bevoegdheid gelaten, daar, waar de
Gemeenschap van haar eigen bevoegdheid (nog) geen, of slechts in geringe mate
gebruik gemaakt heeft. Met nadruk verklaart het Hof dat hier slechts sprake kan
zijn van een ,transitoire" bevoegdheid, niet slechts omdat de Gemeenschap van
haar eigen bevoegdheden een verdergaand gebruik zou kunnen maken, maar
vooral, omdat op grond van artikel102 Toetredingsverdrag, regelingen als hier
bedoeld, vanaf 1979, (zesde jaar na de toetreding) tot het terrein van de Gemeenschap zullen behoren, met uitsluiting van de Lid-Staten. In het voorbijgaan
verstigt het Hofer de aandacht op dat de betrokken Nederlandse quoteringsmaatregel, een uitvoering is van de door de Visserij-commissie- een bij het NoordOost Atlantische Visserij-Verdrag van 1959 opgericht intemationaal orgaanopgestelde aanbeveling. De nationale autonomie bestaat op dit punt derhalve
slechts ten opzichte van de Gemeenschap.
Volledigheidshalve zij verder nog opgemerkt dat het Hof geen strijd aanwezig
acht met de Verordeningen 2141/70 en 2142/70, en de vangstbeperkingen niet
beschouwt als kwantitatieve beperk:ingen in de zin van de artikelen 30-34 E.E. G.,
nu duidelijk geen handelspolitieke achtergronden aanwezig zijn.

(46) De rechtbank te Alkmaar had dezelfde vragen gesteld.
(47) H.v.J., 14 juli 1976, 3-4,6/76, fur. 1976, 1279.
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94. Een klassiek voorbeeld van de autonomie, welke de Lid-Staat door het
Verdrag uitdrukkelijk gelaten wordt, is te vinden in artikel 189 E.E.G. ten
aanzien van de richtlijnen. Zoals reeds werd opgemerkt verbinden de richtlijnen
de Lid-Staten voor wat betreft het ermee beoogde doel, doch laten hen vrij voor
wat de aard en de wijze van uitvoering betreft(48).
95. In de hieronder ter sprake te brengen jurisprudentie speelt vooral richtlijn
64/221 omtrent de relatie tussen vreemdelingen en openbare orde een rol. Daarnaast komen de onderscheiden BTW-Richtlijnen nogal eens in rechterlijke procedures aan bod.
Op 18 december 1972 heeft het Hof te 's Hertogenbosch (49) arrest gewezen in
een strafzaak, tegen een heroine smokkelaar die, na uitgewezen te zijn, in
Nederland was ondergedoken. Het illegale verblijf, na de uitwijzing, vormt een
delict. In de loop van de procedure deed de verdachte een beroep op Richtlijn
64/221 vermoedelijk ten onrechte omdat in dat stadium de bedoelde richtlijn niet
(meer) van toepassing was.
De vraagkwam echter in het geheel niet aan de orde, omdat het Hof op nogal
twijfelachtige gronden het beroep op de richtlijn afwees. De rechter stipuleerde
dat de richtlijn, blijkens artikel1 0, , ,geen terstond bindende kracht heeft, doch is
gericht aan de Lid-Staten, die de nodige maatregelen moeten treffen voor het
volgen daarvan."
Wat het Hofhiermee nu wilde betogen is verre van duidelijk. Ogenschijnlijk deed
het Hof voorkomen alsof de richtlijn zelfhaar eigen effect beperkt, hoewel dit niet
het geval is. ArtikellO behelst immers niet anders dan een tijdslimiet, waarbinnen
de Lid-Staten de richtlijn moeten hebben uitgevoerd. Op het tijdstip, waar we in
casu over spreken, was die fatale datum al8 jaar verstreken, met andere woorden,
als het Hof de , ,bindende kracht'' wilde koppelen aan het verstreken zijn van de
tijdsruimte, die de Lid-Staten gelaten wordt om de richtlijn uit te voeren,_ dan was
die ,bindende kracht" nu in ieder geval aanwezig. Dat is blijkbaar ook niet de
bedoeling van het Hof, aangezien het verwijst naar het ,gericht zijn aan de
Lid-Staten''. Het lijkt erop, dat daaruit de conclusie getrokken moet worden dat
naar 's Hofs oordeel, individuele burgers geen beroep op de richtlijnen kunnen
doen, zelfs niet op richtlijnen in het algemeen, maar in dat geval is de voorafgaande overweging eenvoudig zinloos.
In het geding gevoerd voor de Rechtbank van 's Gravenhage door een milieugroep in Zeeland (wegens het verlenen van een vergunning voor het in
werking brengen van een kernenergiecentrale) tegen de Staat der Nederlanden,
welk geding resulteerde in het vonnis van 23 oktober 1974(50), werd door de
Landsadvocaat gesteld dat eisers zich niet kunnen beroepen op de richtlijnen van

(48) Over de directe werk:ing van richtlijnen, zie hoger nr. 73 e.v.
(49) In TROMM, J.J.M., De Nederlandse rechtspraak en het Recht der Europese Gemeenschappen,
1974, nr. 141.
(50) Rb. 's Gravenhage, 23 oktober 1974, N.J., 1975, nr. 115, 337.
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Euratom, omdat deze , ,slechts bestemd zijn voor de Lid-Staten''. Eisers waren
het daar niet mee eens en de Rechtbank deelt het standpunt van de eisers , ,daar,
naar haar oordeel, de litigieuze normen naar geest, structuur en bewoordingen een
zodanig belang vertegenwoordigen, dat zij de burgers van de Lid-Staten althans wat het resultaat betreft- en onafhankelijk van de door de Lid-Staten te
kiesen vorm en middelen- directe rechten verlenen tegenover hun eigen overheden". De Rechtbank voegt eraan toe dat de kwestie zelf in dit geval van
ondergeschikt belang is, omdat- ook al zou er geen beroep op de richtlijnen,
mogelijk zijn- het niet-volgen van die richtlijnen door de Nederlandse overheid
gelet op de belangen die daarmee voor de bevolking ter plaatse gemoeid zouden
zijn, naar nationaal recht zeker een onrechtmatige overheidsdaad hebben opgeleverd. De vordering wordt afgewezen omdat op feitelijke gronden de Rechtbank
de overtuiging had bekomen dat de Nederlandse overheid zich wel degelijk aan
het bepaalde in de richtlijnen heeft gehouden.
W at ons hier interesseert is de mogelijkheid die de Rechtbank ziet voor een direct
beroep op de richtlijn van de burgers tegenover de eigen overheid. Inderdaad acht
de Rechtbank die mogelijkheid aanwezig, maar op materiele gronden, niet althans dat blijkt niet - omdat richtlijnen nu eenmaal die bevoegdheid van de
burgers insluiten. De Rechtbank beperkt haar oordeel tot de , ,litigieuze normen'',
en het is het ,belang" dat zij vertegenwoordigen, dat een rechtstreeks beroep
rechtvaardigt. Zou de Rechtbank, bij een eventueel geringer, ,belang'', er anders
over denken?
De Voorzitter van deze Rechtbank heeft op 6 januari 1970 (51) in een kort geding
uitspraak gedaan, waarbij hij het beroep op Richtlijn 64/221, dat belanghebbende, met uitwijzing bedreigde partijen hadden gedaan, volledig honoreerde,
door het Vreemdelingenbesluit te toetsen aan deze richtlijn. Het probleem hierbij
was, dat de Voorzitter daarmee zijn bevoegdheid te buiten ging, aangezien reeds
in een specifieke administratief-rechtelijke procedure was voorzien en partijen
deze tot in laatste instantie hadden doorlopen. De Landsadvocaat stelde daarom
ook niet-ontvankelijkheid van de vordering. De Voorzitter erkende dit standpunt
als in het algemeen juist, maar meende in casu een uitzondering te moeten maken,
zulks overigens op onjuiste en bovendien niet ter zake doende gronden.
Boeiender waren de overwegingeil die de Hoge Raad (arrest van 9 juni 1976) (52)
en de Tariefcommissie wijdden aan de BTW-Richtlijnen. Het Verbond van
Nederlandse Ondememingen had bezwaar tegen het standpunt van de Inspecteur
van Belastingen, die het begrip ,Bedrijfsmiddelen'' liet samenvallen met de term
,Investeringsgoederen", waarvoor maar een beperkte aftrek van voorgeheven
BTW mogelijk was.
De Tariefcommissie overwoog dat, gelet op het ,Grad"-arrest dd. 6 oktober
1970 en het SACE-arrest dd. 17 december 1970, van het Hof van Justitie, , ,ook
een richtlijn onder bepaalde omstandigheden geacht kan worden rechtstreeks
toepasbare bepalingen te bevatten, waarop particulieren zich in een procedure
(51) In TROMM, o.c., nr. 103.
(52) Niet gepubliceerd, zie Verzameling Nationale Jurisprudentie T.M.C. Asser Instituut, nr. 397.
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voor de nationale rechter kunnen beroepen''. Dit effect hebben richtlijnen echter
aileen - aldus de Tariefcommissie - indien zij , ,geboden dan wel verboden
inhouden, welke duidelijke en onvoorwaardelijke verplichtingen bevatten en de
Lid-Staten geen beleidsvrijheid laten in de wijze van nakorning van deze verplichtingen''.
Dit is hier duidelijk niet het geval, vindt de Tariefcommissie, aangezien de
richtlijnen geen definitie bevatten van de vage term, ,investeringsgoederen".
Ret is derhalve aan de nationale wetgever, de inhoud van die term nader te
bepalen. Hiermee werd het beroep door VNO op de Richtlijn gedaan, van de tafel
geveegd.
De Hoge Raad wijdt geen beschouwing aan de redenering van de Tariefcommissie, maar gaat over tot schorsing van h~t geding en het stellen van prejudicif~le
vragen aan het Hof van Justitie. Aangezien die prejudiciele vragen uitsluitend
betrekking hebben op de betekenis van de term , ,investeringsgoederen'', en op de
-door de nationale rechter te handhaven- aanspraken op onbeperkte aftrek van
voorgeheven belasting, die artikelll van de Tweede Richtlijn aan eenjustitiabele
verleent, kan worden geconcludeerd, dat de Hoge Raad impliciet het beroep op de
richtlijnen heeft erkend, en derhalve het standpunt van de Tariefcommissie heeft
verworpen.
Dat lag ook voor de hand, sinds het Hof van Justitie bij herhaling heeft betoogd,
dat termen en uitdrukkingen in de communautaire wetgeving gebezigd, een
communautaire betekenis hebben en derhalve niet naar believen door de nationale
wetgever kunnen worden ingevuld.
96. Een specifieke betrekking tussen het Gemeenschapsrecht en het nationale
recht, bestaat er ten aanzien van de belasting-immuniteit voor de Europese
ambtenaar. Deze immuniteit, in het bijzonder de opheffing van de nationale
belastingsplicht, beoogt vooral een ongelijke behandeling van Europese ambtenaren uit te sluiten, zodat een gelijke bruto-beloning niet zou resulteren in een
ongelijk netto-inkomen, afhankelijk van de nationaliteit.
In het arrest van 7 januari 1970 kwam de Hoge Raad(53) tot een voor de eisende
ambtenaar teleurstellend resultaat. De betrokkene was Nederlander en in Nederland gevestigd, maar in dienst van de E.G.K.S. Hij had bezwaar aangetekend
tegen de premieheffing voor de Algemene Ouderdomswet (A.O.W.).
Toegegeven, dat een premie voor de sociale verzekering geen belasting is,
toegegeven ook dat, naast het Europensioen, dat betrokkene kon genieten, hij ook
recht verwierf op een A.O. W.-uitkering. De prernie daarvoor wordt echter
gerelateerd aan de hoogte van het inkomen, terwijl de uitkering voor ieder gelijk
is.
Ofschoon de Hoge Raad op formele gronden niet anders kon beslissen dan hij
heeft gedaan, moet toch worden opgemerkt dat de uitkomst strijdig is met de ratio
van de immuniteitsregeling.

(53) Beslissi11gen Nederlandse Belastingrechtspraak, 1970, nr. 38.
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De bedoelingen van de V ~rdragswetgever-: het voorkomen van ongelijkheid,
kan immers behalve door verschillen in belastingheffing, 66k worden gefrustreerd door verschillen in verplichte premieheffingen, zeker indien de betreffende
normen tevens worden gehanteerd om een bepaalde mate van inkomensverdeling
te bewerkstelligen. Opmerkelijk is wel dat de Ministers van Sociale Zaken en
Volksgezondheid en die van Buitenlandse Zaken, bij Beschikking van 14/28 april
1971 , in Nederland woonachtige ambtenaren, van internationale organisatie,
waaronder de Europese Gemeenschappen, van premieheffing hebben vrijgesteld,
zulks met terugwerkende kracht tot 1968 (54). Enig verband met boven aangehaalde zaak viel echter niet aan te tonen.
In 1974 heeft bet Hof te 's Gravenhage bij arrest van 28 oktober(55) een
beslissing gegeven inzake bet beroep tegen de afwijzing door de Inspecteur van
Belastingen, van een bezwaarschrift tegen diens vaststelling van de successierechten.
Na bet overlijden van een ambtenaar bij de Europese Gemeenschappen, had de
Inspecteur der Registratie en Successierechten, bet overlevingspensioen van de
weduwe gekapitaliseerd en bij de boedelbestanddelen opgeteld, zulks ter vaststelling van bet totaal aan activa, ten aanzien waarvan de vrijstellingsregeling
moest worden toegepast. Ter toelichting: pensioenen van publiekrechtelijke
aard, maken geen deel uit van de boedel en zijn niet belastbaar met successierechten. Daarnaast geniet de weduwe tot een bepaald bedrag vrijstelling van
snc;c_e~sier(!chte_Il._Het ge_de~lte, "aJ}_bet aan ci~Fe<fu"\V~. ()pkoll!~n_de erfd~~l, cl<l!
bet vrijstellingsbedrag te boven gaat, is belastbaar.
Er is dus sprake van twee verschillende vormen van vrijstelling en om cumulatie
te voorkomen, wordt bet gekapitaliseerde pensioenbedrag wel bij bet erfdeel
opgeteld. Hiertegen had de weduwe van bovenbedoelde ambtenaar bezwaar,
omdat deze rekenkundige mana!uvre er toe zou leiden, dat bet erfdeel buiten de
pensioenrechten zwaarder zou worden belast, hetgeen in feite neerkwam op een
indirecte belasting van bet weduwe-pensioen. Voor een goed begrip zij er op
gewezen dat successierechten eenmalige heffingen zijn, verschuldigd bij bet
openvallen van een nalatenschap.
Het standpunt van de weduwe, werd definitief ondergraven door bet antwoord
van bet Hof van Justitie op de terzake voorgelegde prejudiciele vraag: , ,Successie-rechten ... vormen geen nationale belasting in de zin van artikell3 Protocol
Voorrechten en Immuniteiten" (56). Men kan ook bezwaarlijk bedenkingen
koesteren jegens de opstelling van de Inspecteur, vanuit bet gelijkheidsbeginsel,
dat immers niet voor de erfgenamen geldt.

B. PREJUDICIELE VRAGEN
97. Krachtens artikel177 E.E.G. zijn rechterlijke instanties bevoegd, en die,
welke in hoogste ressort uitspraak doen, ook verplicht, in gevallen waarin de
(54) Besluit nr. 51.922 Gv!VV, Stcrt, 1971, 100, gewijzigd 19 mei 1976, Stcrt, 1976, 190.
(55) Niet gepubliceerd, zie Verzameling N ederlandse Jurisprudentie T.M. C. Asser Instituut, nr. 157.
(56) H.v.J., 3 juli 1974, 7/74, fur., 1974, 757.
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uitleg van bepalingen van Gemeenschapsrecht noodzakelijk wordt geacht voor
het doen van een uitspraak, aan het Europese Hof van Justitie prejudiciele vragen
omtrent de interpretatie vanGemeenschapsrecht voor te leggen. Op dit moment
heeft iedere categorie van de rechterlijke instanties, welke het Koninkrijk der
Nederlanden kent, van deze bevoegdheid gebruik gemaakt, zowel wat betreft de
gewone rechter als wat de administratieve rechter aangaat.
Dat een rechter derhalve vragen aan het Hof van Justitie voorlegt, hoeft niet
zoveel verwondering te baren. Interessant wordt het pas indien de rechter niet tot
deze procedurele handeling overgaat, en wel met name, indien hij daartoe
uitgenodigd wordt door partijen, en dit verzoek gemotiveerd afwijst. In de hier
beschreven periode 1971-1978 is dit een aantal malen voorgekomen.
De daarbij gebezigde argumenten laten zich als volgt rangschikken:
a) het past niet in de procedure.
b) de interpretatie van communautair recht is niet noodzakelijk voor het doen van
een uitspraak.
c) communautair recht komt niet aan de orde
d) het Hof van Justitie heeft soortgelijke vragen reeds beantwoord.
Het valt op dat een beroep op , ,acte clair'' zich weinig (meer) expliciet voordoet.
98. Bij arrest van 7 april1970 heeft de Hoge Raad(57) een verzoek van de eiser
in cassatie om- reeds geformuleerde- vragen aan het Hof van Justitie voor te
leggen geweigerd, op grorid van de overweging, dat de aan de vragen ten
grondslag .liggende stellingen niet in een eerdere instantie in het geding zijn
gebracht en mede ook omdat zij gedeeltelijk van feitelijke aard zijn, ,niet met
vrucht voor het eerst in cassatie kunnen worden opgeworpen".
De stelling waar de Hoge Raad in casu op doelde betrof het standpunt van eiser in
cassatie dat door de Prijzenbeschikking Horeca-bedrijven 1969 intra-communautaire handelsbelemmeringen worden geschapen en dat deze leidt tot vervalsing van de concurrentieverhouding binnen de Gemeenschappelijke markt.
Zonder twijfel hoort deze bewering ook feitelijk te worden getoetst. Aangezien
betrokkene had nagelaten dat in een eerdere instantie te doen geschieden kon de
Stelling niet meer als cassatiemiddel dienen.
Een soortgelijke zaak speelde zich een klein jaar later af. Een overtreder van de
bovenvermelde Prijzenbeschikking, had een bezwaarschrift ingediend tegen de
dagvaarding van de Officier van Justitie. De Rechtbank wees het bezwaarschrift
af en verwees de zaak naar de terechtzitting. In beroep gaf het Hof 's Gravenhage
een afwijzende beschikking op het bezwaarschrift, en weigerde een prejudiciele
vraag aan het Hof van Justitie voor te leggen, ,omdat artikel177 E.E.G. niet
geschreven is voor een rechtsgang als de onderhavige". Voorts werd de stelling
omtrent het handelsbelemmerende en/of distorsie veroorzakende karakter van de
Prijzenbeschikking als feitelijk onjuist verworpen.
HetHofhad uiteraard gelijk toen het opmerkte dat ,artikell77 E. E.G. niet voor
deze rechtsgang'' geschreven was. In feite ging het daarbij niet om een uitspraak,
(57) N.J., 1970, nr. 290;S.E.W., 1970,388.
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maar slechts om een prealabele beslissing of het openbaar ministerie op grond van
de uitgebrachte dagvaarding aldan niet rechtsingang verleend kon worden.
Dit gold ook voor de Hoge Raad, toen de verdachte cassatie had gevraagd van's
Hofs beslissing in raadkamer(58). In zijn arrest van 26 januari 1971 beriep de
Hoge Raad zich echter op de reeds bestaande jurisprudentie van het Hof van
Justitie om het cassatiemiddel te verwerpen.
In de reeds eerder vermelde uitspraak in kort geding van de Voorzitter van de
Rechtbank te 's Gravenhage dd. 6 januari 1970(59) wordt ook het verzoek om
prejudiciele vragen te stellen afgewezen. Partijen hadden, aldus de Voorzitter,
tijdens de voorafgaande ten einde toe doorlopen administratief-rechtelijke procedure, volop gelegenheid gehad een dergelijk verzoek te doen. Nu zij zulks hadden
nagelaten, voelde de Voorzitter er weinig voor alsnog in het verzuim te voorzien.
Bovendien achtte hij er zakelijk geen aanleiding toe. Dit standpunt was op
zichzelf correct maar gold tevens voor de procedure in zijn geheel: het hele kort
geding was overbodig en die conclusie had de V oorzitter nu juist geweigerd te
trekken.
99. Een ander argument van de V oorzitter om het stellen van prejudiciele vragen
te weigeren, was, dat de (voorgelegde) vraag ,geen vraag" was. De eigenlijke
reden waarom het ,geen vraag was" was dat de Voorzitter haar ai zelf
beantwoord had.
In het Parke-Davis arrest van het Hof 's Gravenhage (16 januari 1970)(60)
besliste dit college inderdaad het Hof van Justitie enige prejudiciele vragen voor
te leggen, doch was daarbij voorbijgegaan aan een vraagstelling welke een der
partijen suggereerde, omdat het Hof , ,het beantwoorden van deze vragen niet
noodzakelijk acht(te) voor een der in dit geding te geven beslissingen". In de
boven reeds aangehaalde beslissing van het Haagse Hof(61) werd de weigering
om een prejudiciele beslissing te vragen mede gebaseerd op feitelijke gronden.
Het Hof ontkende namelijk dat de gewraakte Prijsbeschikking een handelsbelemmerende en/of distorsie veroorzakende maatregel was en stelde dat de betrokken maatregel niet strijdig was met enige bepaling van het E.E.G.-Verdrag. Hier
hebben we derhalve wei te maken met een zelfstandige uitleg van communautair
recht. Het Hof mocht echter- zoals eerder betoogd- afzien van een prejudiciele vraag.
·

100. Een meer voor de hand liggende weigeringsgrond is de stelling dat communautair recht niet van toepassing is.
Dit argument hanteerde de Centrale Raad van Beroep in zijn uitspraak van 9
december 1971 (62). De uitkering waarop klaagster in dat geval aanspraak maakte
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
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H.R., 16 januari 1971, N.J., 1971, nr. 322.
Zie referenties noot 51.
In TROMM, o.c., nr. 105.
Zie referenties noot 58.
In TROMM, o.c., or. 136.
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was geheel gebaseerd op het Nederlandse recht. Om haar rechten op een weduwepensioen veilig te stellen was geen beroep nodig op Vo. 3.
Dat houdt dan ook in dat de Nederlandse anti-cumulatiebepalingen mochten
worden ingeroepen (klaagster genoot daarnaast nog pensioen op grond van de
Duitse sociale wetgeving).
Minder vanzelfsprekend, maar daarom nog niet minder juist- was de beslissing
van de Centrale Raad van Beroep om af te zien van het voorleggen van een
prejudiciele vraag(63). Klager, wiens verzoek om een arbeidsongeschiktheidsuitkering was afgewezen, had weliswaar in verschillende Lid-Staten
arbeid verricht in loondienst, maar kon, ten tijde van het intreden van de arbeidsongeschiktheid geen enkele nog lopende verzekeringstermijn aanwijzen. Dat
hield in dat, hoezeer in principe een beroep op Vo. 3 gerechtvaardigd was, een
dergelijk beroep toch niet tot een uitkering zou hebben kunnen leiden. Vragen
omtrent de uitleg van die verordening zouden derhalve evenrnin enig doel kunnen
treffen.

101. In zijn uitspraak van 20 september 1973 overweegt het College van Beroep
voor het Bedrijfsleven, met zoveel woorden: ,dat het zich ontslagen acht van de
verplichtingen om ingevolge artikel177 van het E.E.G.-Verdrag de vraag naar
die betekenis voor te leggen aan het Hof van Justitie van het Europese Gemeenschappen; dat namelijk het Hof in zijn arrest dd. 11 juni 1968 in de zaak 4/68
bij wege van prejudiciele beslissing uitleg heeft gegeven aan (die) term" (64).
Deze uitspraak wordt hier aangehaald omdat het een van de weinige voorbeelden
is, van de gevallen waarin reeds bij eerdere gelegenheid door het Hof van Justitie
in de behoefte aan uitleg is voorzien, en de nationale rechter dit formeel constateert, daaraan tevens de gevolgtrekking verbindend dat hij kan afzien van het
(opnieuw) vragen van een prejudiciele beslissing. In enkele van de bovenaangehaalde uitspraken, heeft het betreffende rechtscollege bij wege van ,obiter
dictum" verwezen naar eerdere gedane uitspraken, en daarin een reden te meer
gezien om geen prejudiciele vragen voor te leggen.
In verreweg de meeste gevallen echter hanteert de Nederlandse rechter de jurisprudentie van het Hof zonder daaraan expliciet de overweging te verbinden dat
verdere prejudiciele vragen in casu overbodig zijn. Trouwens: de betrokken
partijen blijken er ook niet om te verzoeken.
De jurisprudentie van het Hof schijnt langzamerhand een soort,, corpus iuris'' te
vormen, waaruit de nationale rechter naar btlhoefte putten kan.
C.

PROCEDURELE IMPLICATIES

102. De procedure ex artikel 177 E.E.G. vormt een zg. ,incident" in de
nationale procedure. Hoe deze actie wordt ingepast in de rechtsgang hangt afvan
het ter zake geldende procesrecht. In Nederland geeft de gewone rechter zijn

(63) Rechtspraak Sociale Verzekering, 1974, nr. 129.
(64) In TROMM, o.c., nr. 140.
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beslissing om het geding te schorsen en prejudiciele vragen voor te leggen bij
interlocutoir vonnis. In dat vonnis worden de te stellen vragen geformuleerd.
Bij administratief-rechtelijke procedures, die meestal geen formele interlocutoiren kennen, wordt gewoonlijk gebruik gemaakt van de regelingen, voor het
inwinnen van deskundigen-bericht ofvoor het instellen van nader onderzoek. Zo
kau-het gebeuren dat de Centrale Raad van Beroep besluit de behandeling van een
zaak aan te houden en zijn Voorzitter opdraagt, om de in de voorlopige uitspraak
geformuleerde vragen, aan het Hof van Justitie voor te leggen. De Voorzitter op
zijn beurt kwijt zich van de opdracht door aan het Hof een ,bevel" te doen
toekomen ,om van bericht en raad" te dienen. Een curieuze constructie, inderdaad.
De prejudiciele procedure vormde voor het nationale procesrecht eigenlijk een
, ,Fremdkorper' ' . Om zonder specifieke wetswijziging tach aan de verplichting
tot het voorleggen van prejudiciele vragen te voldoen, dan wel van de mogelijkheid daartoe gebruik te maken, moest de rechter wel gebruik maken van de reeds
bestaande procesrechtelijke figuren. Voor de gewone rechter leverde dat weinig
problemen op, omdat het interlocutoir vonnis voldoende ruimte liet. De administratieve rechter zocht en vond een oplossing binnen de ruimte, welke de procesregels hem gunde, voor het (doen) instellen van nader onderzoek of het vragen
van deskundigen-advies.

103. Omdat het stellen van een prejudiciele vraag gei:ncorporeerd is in de
nationale procesgang is het in principe mogelijkom tegen het vonnis' waarbij een
prejudiciele kwestie aan het Hof van Justitie wordt voorgelegd, in beroep te
komen.
Dit gebeurde bijvoorbeeld in de zaak, welke werd beslist bij het arrest van het Hof
van 's Gravenhage dd. 6 mei 1970(65). De voomaamste beroepsgronden van
appellant was, dat het voorleggen van prejudiciele vragen niet relevant was,
omdat de zaak in kwestie zich buiten de sfeer van de Gemeenschappelijke markt
afspeelde.
Helaas kwam het Hof niet toe aan de behandeling van het beroep ten grande
omdat partijen inmiddels de zaak via een dadingsovereenkomst hadden geschikt,
en 's Hofs uitspraak niet anders kon luiden dan dat ten uitvoerlegging van deze
overeenkomst werd bevolen.
104. In een aantal gevallen is de vraag aan de orde gesteld in hoeverre Gemeenschapsrechtelijke omstandigheden invloed kunnen uitoefenen op de al dan
niet ontvankelijkheid van een voor de nationale rechter gebrachte vordering.
Toen partijen een kart geding aanspanden tegen de Staat der Nederlanden wegens
een vermeende ,onrechtmatige overheidsdaad", wierp de wederpartij tegen dat
de vordering niet-ontvankelijk was, omdat daarover reeds in een administratief-rechtelijke procedure tot in laatste instantie was beslist. De Voorzitter was
het met dit standpunt in het algemeen wel eens, maar achtte niettemin in casu de
(65) C.M.L.Rep., 1971, 408.
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vordering ontvankelijk omdat er zich - in zijn ogen - een novum had voorgedaan(66).
·
Denkbaar was geweest dat de Voorzitter met het oog op een eventuele revisieprocedure een voorlopige voorziening had getroffen. Dat is evenwel niet gebeurd: de Voorzitter heeft de zaak ten gronde behandeld.
Door welke bijzondere omstandigheden achtte hij zich daartoe gerechtigd? Er
was een vraag in het Europese Parlement gesteld aan de E.E. G. -Commissie of het
Nederlandse Vreemdelingenbesluit niet strijdig was met de Richtlijn 64/221.
Daaruit- aldus de Voorzitter- zou een procedure ex artikel169 E.E. G. kunnen
voortvloeien. Een merkwaardige conclusie, eerstens omdat op dat moment het
antwoord van de Comrnissie niet bekend was, - en dat luidde tenslotte dat van
enige strijdigheid niets gebleken was - tweedens omdat ook als het antwoord
anders had geluid, zeker niet automatisch een procedure ex artikel 169 E.E.G.
zou zijn gevolgd en ten derde, omdat, zelfs als de Comrnissie een dergelijke
procedure zou hebben aangespannen dit nog niet noodzakelijk zou hebben geleid
tot een vasts telling door het Hof van Justitie van de gepretendeerde strijdigheid.
Daarnaast moet worden gesteld dat - wat er ook zou geschieden op het communautaire vlak- dit geen invloed kon hebben op de zaak in kwestie, aangezien
de uitspraak van de adrninistratieve instantie in laatste aanleg kracht van gewijsde
had, en voor revisie - als die procedure al mogelijk was, - zeker geen
aanleiding zou zijn, aangezien bier geen sprake was van nieuwe tot dusverre
onbekende feiten, de partijen betreffende. Dit geding was derhalve volstrekt
overbodig.
105. De ontvankelijkheid van een vordering lijdt vaak schipbreuk op de omstandigheid dat de beroepsterrnijn verstreken is. Als bijvoorbeeld na publikatie van
arresten van het Hof van Justitie belanghebbenden erachter komen dat zij in het
verleden bepaalde heffingen ten omechte hebben betaald, is terugvordering niet
meer mogelijk omdat de heffingsbeschikkingen inmiddels te ver in het verleden
liggen.
Somrnige belanghebbenden hebben niettemin tach een paging gewaagd, door te
stellen dat nationale beroepsterrnijnen niet kunnen worden tegengeworpen indien
het beschikkingen betreft, die strijdig bleken met het Europese recht. Het College
van Beroep voor het Bedrijfsleven had, evenals de Centrale Raad van Beroep, in
het verleden dergelijke stellingen altijd zonder meer verworpen. Het wekte dan
ook enige verbazing toen het College van Beroep voor het Bedrijfsleven het op 25
mei 1976 in de Comet B.V.-zaak tach nodig vond om hieromtrent het Hof van
Justitie om een prejudiciele beslissing te vragen(67). Waarschijnlijk zou het
College van Beroep voor het Bedrijfsleven deze stap niet hebben gezet als het niet
geweten had dat hetBundesverwaltungsgericht kart te voren (6 april1976) een
zelfde vraag aan het Hof had voorgelegd. Beide vragen zijn beantwoord op 16

(66) Zie referenties noot 51.
(67) ARB, 1976, nr. 179, 515.
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december 1976, bij de arresten 45/76 resp. 33/76(68). Het antwoord van het Hof
van Justitie bevestigde het voordien reeds vaker ingenomen standpunt van het
College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Dit verhinderde niet dat in 1977 het
College wederom met deze zelfde stelling werd geconfronteerd, welke uiteraard
werd afgewezen(69).
106. Dat zich ook de omgekeerde situatie kan voordoen bewees de uitspraak van
de Raad van Beroep Arnhem dd. 11 juli 1972(70). Een klager kwam in beroep
tegen een Belgische afwijzende beschikking op een aanvraag om uitkering
krachtens de Sociale Verzekering. In eerste instantie besliste de Raad dat het
beroep tegen een Belgische beschikking voor een Nederlandse rechterlijke instantie niet-ontvankelijk was. Gebleken was echter dat de Belgische beschikking
(mede) gebaseerd was op een beschikking van een Nederlands uitvoeringsorgaan
en voorts dat de klager van deze beschikking eerst via de Belgische beschikking
kennis had gekregen. De rechter besliste toen dat het beroep ontvankelijk was
voor zover dat kon worden begrepen als gericht tegen de Nederlandse beschikking en liet de beroepstermijn ingaan op de dag waarop de klager van de Belgische
beschikking kennis had gekregen.
Dit lijkt een wat wonderlijke gang van zaken, maar is toch niet zo onbegrijpelijk.
Het Belgische uitvoeringsorgaan, met de aanvraag geconfronteerd, had het Nederlandse bevoegde orgaan uitgenodigd een beslissing te nemen ten aanzien van
die punten waarvoordeze competent was. Dit was ook geschied, en vervolgens
had het Belgische uitvoeringsorgaan, zijnerzijds (afwijzend) beslist.
Het Nederlandse orgaan had daarbij nagelaten behalve het Belgische orgaan, dat
de beslissing vroeg, ook de belanghebbende zelf in te lichten. Deze omissie werd
door de beroepsrechter aldus weer goedgemaakt.

(68) Jur., 1976, 2043; zie ook hager nr. 67.
(69) ARB, 197-7, nr. 264, 60 I.
(70) In TROMM, o.c., nr. 139.
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