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DE TOEPASBAARHEID VAN HET EUROPEES RECHT VOOR DE
NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIES
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I.

INLEIDING

1. Het is ongetwijfeld een van de meest belangrijke en typische eigenschappen van de communautaire rechtsorde dat Europees gemeenschapsrecht, als Europees gemeenschapsrecht, toepasbaar kan zijn voor de
nationale rechterlijke instanties.
Om dit fenomeen van toepasbaarheid aan te duiden werden in de rechtspraak en rechtsleer tal van termen gebezigd. Meestal treft men er de
uitdrukkingen , ,rechtstreeks toepasselijk'', , ,rechtstreeks toepasbaar'',
,directe werking" of nog een andere variante van aan. Hoewel in de
doctrine soms werd gepoogd nuances in de definitie van de gebezigde
termen aan te brengen is het de vraag of dit voor het vraagstuk van de
toepasbaarheid van het Europees gemeenschapsrecht in de nationale
rechtsorde een verduidelijking betekende. Het is dan ook thans niet onze
bedoeling op dit terminologisch probleem nader in te gaan. De reeds
vermelde uitdrukkingen worden in dit overzicht door elkaar gebezigd.

2. Aan het be grip , ,directe werking'' kunnen verschillende definities
worden gegeven(l).
( 1) Aan de directe werking werd in de doctrine grote aandacht besteed. Nog steeds zeer waardevol en
belangrijk zijn o. a. de studies van DUMON, F., , ,La notion de disposition directement applicable en
droit europeen", Cah. Dr. Eur., 1968, 369; MERTENSDEWILMARS, J., ,De directe werk:ingvanhet
Europese recht", S.E.W., 1969, 62; ScHRANs, G., ,Heeft het einde van de overgangsperiode,
ingericht door art. 8 van het E.E.G .-Verdrag tengevolge dat sommige verdragsvoorschriften directe
werking krijgen?", S.E.W., 1970, 225; BEBR, G., ,Les dispositions de droit communautaire
directement applicables. Developpement d'une notion commnnautaire", Cah. Dr. Eur., 1970, 3.
Van recentere datum is het onderzoek van GANSHOF VANDER MEERSCH, W.J., ,Reflexions sur
1' applicabilite directe du droit des Communautes euroopeennes dans I' ordre juridique interne des Etats
membres'' ,Bulletin de Ia Classe des lettres etdes sciences morales et politiques, Academie Royale de
Belgique, 1979, 534; DASHWOOD, A., , ,The principle of direct effect in European Community law'',
Journal of Common Market Studies, 1978, 229; MARESCEAU, M., De directe werking van het
Europese gemeenschapsrecht, Antwerpen-Deventer, 1978 en MARESCEAU, M., , ,De directe werking
in het Europees gemeenschapsrecht'', Rapport voor de studiedag van het Belgisch Genootschap voor
Internationaal Recht (7 november 1980). De tekst van dit verslag verschijnt eerstdaags in hetBelgisch
Tijdschrift voor Internationaal Recht.
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Zander ons hier in de doctrine gevoerde controverses te willen storten,
mag worden aangenomen, dat met directe werking in het Europese gemeenschapsrecht, wordt bedoeld, de mogelijkheid om zich als particulier
voor de nationale instanties, inzonderheid rechterlijke instanties, op een
communautaire regel te beroepen. Dit wordt meestal verwoord in de zin
van , ,het verlenen van rechten aan particulieren welke de nationale rechter
moet handhaven" (2), doch het is evenzeer mogelijk dat Europees gemeenschapsrecht toepasbaar is voor nationale rechterlijke instanties waar
de vraag omtrent het scheppen van subjectieve rechten niet aan de orde
hoeft te zijn zoals voor de Belgische Raad van State. In een antwoord op
een prejudicii:~le vraag van de Belgische Raad van State of artikel 52 van
het E.E.G.-verdrag (verbod van discriminatie op het vlak van de vestiging) directe werking had antwoordde het Hof van Justitie dat dit verdragsvoorschrift naar zijn aard geeeigend was om , ,door de onderdanen
van andere Lid-Staten rechtstreeks te worden ingeroepen" (3). In een
eerder gewezen arrest had het Hof trouwens reeds de figuur van de directe
werking gesitueerd op het vlak van het handhaven van ,belangen der
onderdanen" (4). Europees gemeenschapsrecht kan derhalve toepasbaar
zijn welke ook de aard van de procedure is welke voor de nationale
rechterlijke instanties wordt gevolgd.
3. De analyse van de rechtsfiguur der directe werking als zodanig volstaat
niet om alle kenmerken van de toepasbaarheid van het gemeenschapsrecht
te beschrijven. De directe werking kan niet worden losgemaakt van de
prejudiciele procedure zoals die in artikel 177 van het E. E.G.-Verdrag is
neergelegd. Het is via de combinatie v~m de directe werking en artikel177
van het V erdrag dat een infrastructuur wordt geschapen die het moet
mogelijk maken dat Europees gemeenschapsrecht, ook indien het door de
nationale rechter wordt toegepast, gemeenschapsrecht blijft. Daarom
moet uitvoerig aandacht worden besteed aan de afbakening van de bevoegdheden van respectievelijk het Hof van Justitie en de nationale
rechterlijke instanties binnen het kader van deze procedure.
4. Bij een onderzoek naar de toepasbaarheid van een communautaire
norm, op een geschil voor de nationale rechter, rijzen verschillende
(2) Deze ,omschrijving'' van de directe werking treft men tevens in de meerderheid van de arresten
van het Hofvan Justitie aan, zie b. v. H.v.J., 5 februari 1963, Van Gend enLoos, 26/52,Jur. H.v.J., ·
1963, 25; H.v.J., 16 juni 1965, Liitticke, 57/65, Jur. H.v.J., 1965, 355; H.v.J., 3 apri11968,
Molkerei-Zentrale, 28/67 ,fur. H.v.J., 1968, 223; H.v.J., 4 december 1974, VanDuyn, 41174,Jur.
H.v.J., 1974, 1347; H.v.J., 16 december 1976, Rewe, 33/76, Jur. H.v.J., 1976, 1988.
(3) H.v.J., 21 juni 1974, Reyners, 2/74, fur. H.v.J., 1974, 651.
(4) H.v.J., 19 december 1968, Salgoil, 13/68, Jur. H.v.J., 1968, 645.
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problemen. De rechter zal zich kunnen afvragen, of de normals zodanig
geeigend is om ingeroepen te kunnen worden en of de inhoud van de norm
toepasselijk is op een gegeven feitelijke situatie. Eveneens is het mogelijk
dat, indien het de toepasbaarheid van afgeleid gemeenschapsrecht betreft,
vragen rijzen betreffende de rechtsgeldigheid van communautaire handelingen. Het is ongetwijfeld een van de unieke kenmerken van het
E.E.G.-Verdrag datprecies deze aspectenin grate mate gecommunautariseerd zijn. Luidens artikel177 is het Hof van Justitie immers bevoegd, bij
wijze van prejudiciele beslissing, uitspraak te doen over de uitlegging van
het E.E.G.-Verdrag en communautaire handelingen, alsmede over de
rechtsgeldigheid van deze laatste. Wat dit vanuit het oogpunt van de
toepasbaarheid voor de nationale rechter betekent, wordt eveneens nader
uiteengezet.

II.

GRONDSLAG VOOR TOEPASBAARHEID

5. De sleutel waarmee de deur voor het Europese gemeenschapsrecht in
de rechtsorde van de Lid-Staten kon worden geopend, was de directe
werking.
Reeds vroeg aanvaardde het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen het principe van de inroepbaarheid of toepasbaarheid van
het Europese gemeenschapsrecht door de nationale rechter. In het bekende
arrest Van Gend en Loos van 5 februari 1963, waarin voor het eerst een
prejudiciele vraag over de directe werking was gerezen, gaf het Hof van
Justitie een aantal overwegingen, die thans nog steeds de pijlers uitmaken
. van de verhoudingen tussen het gemeenschapsrecht en het nationale
recht(S).
Het is wellicht niet overbodig nogmaals de gedachtengang van het Hof
hier samen te vatten. Op de vraag, of artikel12 van het E.E.G.-Verdrag
(het verbod nieuwe in- ofuitvoerrechten ofheffingen van gelijke werking
in te voeren of de bestaande te verhogen in het handelsverkeer tussen de
Lid-Staten) directe werking had, gaf het Hof van Justitie een bevestigend
antwoord. Het Hof kwam tot dit besluit, nadat het eerst het E.E.G.-Verdrag, als geheel, op de mogelijke directe werking had onderzocht. Na deze
globale analyse werd artikel 12 van het Verdrag, waarover het in casu
ging, aan een aantal specifieke voorwaarden getoetst.
6. Bij het onderzoek van het E.E.G.-Verdrag als geheel, doorgevoerd op
basis van een analyse van de geest, opzet en bewoordingen van het
(5) Jur. H.v.J., 1963, 5.
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Verdrag, kwamen voornamelijk twee punten, die bovendien nauw met
elkaar verweven zijn, naar voreno
Ret EOEOGO-Verdrag, aldus het Hof, is ,meer dan een overeenkomst
welke slechts wederzijdse verplichtingen tussen verdragsluitende mogendheden schept" (6)0 Ret EOEOG-Verdrag vormt een nieuwe rechtsorde
met eigen kenmerkeno Ben van de belangrijkste karakteristieken van deze
rechtsorde is de directe werking 0
Benevens de eigen aard van het gemeenschapsrecht, wijst het Rof eveneens op het bestaan van artikel177 van het EOEOGO-Verdrag0 In het Van
Gend en Laos-arrest overweegt het Rof van Justitie, dat zijn opdracht,
vervat in artikel177 van het Verdrag, ,bewijst dat de Staten ervan zijn
uitgegaan, dat de gelding van het gemeenschapsrecht door hun ingezetenen voor deze gerechten kan worden ingeroepen" (7)0 Wellicht ligt hier
het belangrijkste argument voor de potentif~le toepasbaarheid van communautair recht voor de nationale rechter 0De onderliggende gedachte van
een voorschrift als artikel 177 van het EOE0G0-Verdrag, kan niet anders
zijn, dan dat de nationale rechter te maken kan hebben met gemeenschapsrecht, en dat gemeenschapsrecht relevant kan zijn voor het
geschil dat hij dient te beslechteno De prejudiciele procedure, zoals neergelegd in artikell77, is _dan ook van wezenHjk belang in de verhouding
tussen het nationale recht en het communautaire recht. ImpllClet gaat
artikel 177 uit van een vertrouwensrelatie tussen de nationale rechter en
het Rof van Justitie en het realiseert, om het met de woorden van van
Gerven te zeggen, ,een gemengde vorm van rechtsbescherming" (8)0
Artikel 177 is niet aileen een van de voornaamste fundamenten van de
directe werking in het Europees gemeenschapsrecht, het roept bovendien
een mechanisme in het leven, waardoor het ganse vraagstuk van de
toepasbaarheid in grote mate wordt gecommunautariseerd 0Eveneens in de
Van Gend en Laos- uitspraak had het Rof reeds de zienswijze verdedigd,
dat vragen over directe werking in beginsel als communautaire interpretatieproblemen dienden te worden benaderdo Deze opvatting stond diametraal tegenover de stelling welke door de Nederlandse en Belgische regering was verdedigdo In de gedachtengang van deze regeringen dienden
irnmers vragen van directe werking als problemen van intern constitutioneel recht te worden beschouwd(9)o

(6) fur. H.v.J., 1963, 23.
(7) fur. H.v.J., 1963, 23.
(8) VAN GERVEN, W., ,De rechtsbescherming van particulieren in het recht van de Europese
Economische Gemeenschap", in Procesrecht vandaag, Antwerpen, 1980, 421.
(9) fur. H.v.J., 1963, 15.
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Aangezien echter het Hof de directe werking als een communautair
interpretatievraagstuk omschreef was de kring gesloten: voor het erkennen van de directe werking zou het bestaan van artikel 177 een
fundamentele grondslag zijn; anderzijds werd het Hof van Justitie de
instantie bij uitstek om de ontwikkeling van de directe werking te beheersen. Krachtens artikel 177 kwam de oplossing van vragen over directe
werking binnen zijn bevoegdheid. Hiermede werd het prejudiciele mechanisme de motor achter de directe werking en het hoeft dan ook geen
verwondering te wekken dat nagenoeg aile belangrijke etappes in de
evolutie van de directe werking in het kader van een prejudiciele procedure werden vastgelegd. Deze prejudiciele techniek samen met de directe
werking had tevens tot gevolg dat het gevaar minder groot was dat het
Europees gemeenschapsrecht bij de toepassing door de nationale rechter
werd ,genationaliseerd". Wanneer de nationale rechter een communautaire norm toepast wordt hij als het ware een communautaire
rechter. Dit betekent dat hij deze toepassing niet kan isoleren van de .
bestaande rechtspraak van het Hof van Justitie en dat hij, zo nodig, zich
via artikel 177 tot dit Hof dient te wenden.

III.

VOORWAARDEN VOOR TOEPASBAARHEID

§ 1. E.E.G.-Verdrag

7. V anaf het moment dat particulieren zich op een communautaire norm
voor de nationale rechter meenden te kunnen beroepen was de behoefte tot
systematisering van de voorwaarden voor directe werking groot.
Aanvankelijk lag in de rechtspraak van het Hof van Justitie de klemtoon op
het onderscheid tussen verplichtingen om iets te doen en verplichtingen tot
nalaten. Hierbij werd ervan uitgegaan dat verplichtingen om zich te
onthouden- de zg. ,stand-still"-bepalingen- direct werkten en verplichtingen om iets te doen deze eigenschap niet bezaten ( 10). Deze
formele leidraad werd echter door het Hof van Justitie zelf al vrij vlug
opzijgezet. Reeds in het arrest Liitticke van 1966 aanvaardde het Hof de
directe werking van artikel95 van hetE.E.G.-Verdrag (verbod produkten
van andere Lid-Staten zwaarder te belasten dan gelijksoortige nationale
produkten) dat nochtans een verplichting om iets te doen be vat ( 11). Ret
was in de conclusies van advocaat-generaal Gand in dezelfde zaak dat de
voorwaarden voor directe werking zo schematisch zouden worden gefor-

(10) Zie Van Gend en Laos, fur. H.v.J., 1963, 24; Costa-Enel, fur. H.v.J., 1964, 1224.
(11) H.v.J., 16 juni 1966, 57/65, fur. H.v.J., 1966, 353-353.
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muleerd dat ze jarenlang het onderzoek naar de directe werking zouden
beheersen en voor de rechtsleer en grotendeels ook voor de rechtspraak het
referentiepunt bij uitstek zouden zijn.
De voorwaarden waaraan, volgens advocaat-generaal Gand, een verplichting moest voldoen om inroepbaar te zijn voor de nationale rechter
werden als volgt samengevat:
a. De verplichting moet duidelijk zijn;
b. De verplichting moet onvoorwaardelijk zijn;
c. Geen nadere uitvoering moet vereist zijn;
d. Voor de toepassing mag geen eigenlijke beleidsvrijheid zijn gelaten(12).
Hierbij dienen echter een aantal bedenkingen te worden gemaakt. Deze
criteria zijn niet als formele maatstaven te gebruiken. Door het Hof
werden ze zeer soepel gehanteerd en in de praktijk concentreerde het
onderzoek zich meestal op het moeilijkst te vatten criterium nl. de discretionaire bevoegdheid. Geleidelijk bleek bovendien dat de vraag niet zozeer was of er al dan niet discretionaire bevoegdheid hestand bij de
uitvoering van de communautaire norm doch vooral in welke mate er
discretionaire bevoegdheid aanwezig was. Dit hield in dat moest worden
nagegaan waar de grenzen voor de uitvoering konden worden getrokken(13).
Het bepalen en vastleggen van deze grenzen is afhankelijk van verscheidene factoren. In de eerste plaats dient uiteraard de inhoud van de
norm te worden vermeld. Tevens zal moeten worden nagegaan of de vorm
waarin de regel is gegoten deze discretionaire ruimte kan medebepalen.
Dit is vooral van belang bij het onderzoek van de directe werking van
communautaire handelingen. Evenzeer zal moeten worden onderzocht of
andere direct werkende regelen de discretionaire bevoegdheid bij de
uitvoering van een bepaald voorschrift mede kunnen begrenzen. Hierbij
komt nog dat een specifieke tussenkomst van de communautaire instellingen eveneens een invloed kan hebben op de inroepbaarheid van een
norm.
8. Dit alles wijst op de enigszins relatieve waarde van de hierboven
aangehaalde criteria als ,voorwaarden" voor directe werking. Wellicht
van groter belang voor de toepasbaarheid van de communautaire regel
voor de nationale rechter dan de poging om systematisch deze verschillende (rekbare) criteria in een communautaire regel terug te vinden is de
(12) Cone!. Liitticke, Jur. H.v.J., 1966, 363.
(13) Zie MARESCEAU, M., o.c., 67 e.v.
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wil om gemeenschapsrecht als intern recht van de Gemeenschap te beschouwen. Dit heeft geleidelijk een vermoeden van directe werking doen
ontstaan: de directe werking werd de regel, de niet-directe werking de
uitzondering. Anno 1982 - en er is duidelijk een lange weg afgelegd
sedert het Van Gend en Laos-arrest- kan het vraagstuk van de directe
werking, behoudens enkele uitzonderingen, in hoofdorde worden gereduceerd tot het onderzoek van de materiele reikwijdte van de norm. Dit wil
zeggen dat moet worden nagegaan of in het licht van de inhoud en
doelstellingen van de norm en aan de hand van het systeem en doelstelling
van het Verdrag, de betreffende regel toepasbaar is op een gegeven
feitelijke situatie. Het is ook weer hier dat voor het Hof van Justitie,
binnen de grenzen van de prejudiciele procedure, een belangrijke taak is
weggelegd.
Het beeld van de toepasbaarheid van de communautaire regel geeft bovendien een enigszins vertekende indruk indien men enkel als uitdrukking
van deze toepasbaarheid de rechtspraak van het Hof van Justitie neemt
waarin specifieke prejudiciele vragen over de directe werking aan de orde
waren. In veel gevallen werd Europees gemeenschapsrecht toegepast door
de nationale rechter zonder dat een prejudiciele vraag werd gesteld aan het
Hof of, indien er een prejudiciele vraag werd gesteld over de reikwijdte
van een communautaire norm, zonder dat deze werd uitgedrukt in termen
van , ,directe werking''. Er zij hier verwezen naar de talrijke prejudiciele
arresten van het Hof van Justitie inzake sociale zekerheid van migrerende
arbeiders of inzake de toepassing van de mededingingsvoorschriften van
het E. E.G.-V erdrag. In de meeste van deze arresten werd een interpretatie
gegeven van het materiele recht, waarna door de nationale rechter, de
communautaire voorschriften, in het licht van de gegeven uitlegging,
werden toegepast.
Er zij nog vermeld dat het Hof van Justitie niet geaarzeld heeft in prejudiciele arresten, zowel ten aanzien van vragen betreffende de uitlegging als
de geldigheid, te verwijzen naar de in het Verdrag aangeduide grondbeginselen(l4) en in het bijzonder, naar de algemene beginselen van het
gemeenschapsrecht zoals het non-discriminatieprincipe of het proportionaliteitsprincipe. In de mate waarin het Hof deze beginselen in de prejudiciele procedure aanwendt, bei:nvloedt dit evenzeer de materiele toepasbaarheid van de communautaire regel voor de nationale rechter.
9. Uit een en ander kan reeds worden afgeleid dat nagenoeg alle belangrijke materieelrechtelijke Verdragsvoorschriften directe werking bezitten.

(14) Zie verwijzingen vorige noot, biz. 99.
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A1s illustratie kan worden gewezen op de verdragsbepalingen betreffende
het verbod van in- en uitvoerrechten en heffingen van gelijke werking (15); het verbod van kwantitatieve beperkingen en maatrege1en van
gelijke werking ( 16) ; het discriminatieverbod neerge1egd in artike1 37 wat
betreft nationa1e monopolies van commercH!1e aard (17). Ret Hof kende
tevens directe werking toe aan de non-discriminatievoorschriften inzake
het vrij verkeer van werknemers (18), vestigingsrecht(19), vrij verrichten
van diensten(20), heffen van be1astingen(21). Bovendien werd ook een
graad van directe werking toegekend aan artike1119 dat het principe bevat
van gelijke be1oning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers voor
gelijke arbeid (22).
Ben be1angrijke uitzondering op de rege1 van de directe werking is te
vinden in de rechtspraak van het Hof van Justitie over de Verdragsvoorschriften 92-94 betreffende steunmaatrege1en. Reeds in 1964 ste1de het
Hof van Justitie dat de Lid-Staten, door zich vrijwillig aan de voorschriften van artike1 93 van het Verdrag te verbinden, een verbintenis op zich
hadden genomen , ,die hen in hun hoedanigheid van Staten bindt, doch die
voor de burgers geen rechten schept, met uitzondering van de 1aatste zin
van lid 3 van genoemd artike1" (23). Later zou het Hof de ge1egenheid
heb_ben te y~rduid_elijken waarom geen directe werking aan dit voorschrift
kon worden toegekend. In de ane-sten Siezrizcke- Ia11e7li-:.voljii \Tat:f22
maart 1977 overwoog het Hof dat de nationa1e rechter niet tot toetsing van·
de steunmaatrege1en aan artike1 92 kon overgaan omdat het verbod , , noch
abso1uut noch onvoorwaardelijk" was(24). Artike1 93, lid 3, van het

en

(15) Van Gend enLoos, Jur.H.v.J., 1963,25 ;Sace, Jur.H.v.J., 1970, 1223 ;Eunomia, Jur.H.v.J.,
1971, 816; Capolongo, fur. H.v.J., 1973, 611; IGAV, fur. H.v.J., 1975, 699; Bresciani, fur.
H.v.J., 1976, 138 ;Denkavit, fur. H.v.J., 1980, 1223 ;Ariete, fur. H.v.J., 1980, 2553;Mireco, fur.
H.v.J., 1980, 2573.
(16) Salgoil, fur. H.v.J., 1968, 643; Ianelli-Volpi, fur. H.v.J., 1977, 575.
(17) Costa-Enel, Jur.1!.v.J., 1964, 1224;Rewe, fur. H.v.J., 1976, 198 ;Manghera, fur. H.v.J.,
1976, 101.
(18) VanDuyn, fur. H.v.J., 1974, 1347.
(19) Reyners, fur. H.v.J., 1974, 651.
(20) Van Binsbergen, fur. H.v.J., 1974, 1312.
(21) Liitticke, fur. H.v.J., 1966, 356;Molkerei-Zentrale, fur. H.v.J., 1968, 220;/anelli-Volpi, fur.
H.v.J., 1977, 578.
(22) Defrenne, fur. H.v.J., 1976, 476; Maccarthys, fur. H.v.J., 1980, 1288; H.v.J., 31 maart
1981, Jenkins, 96/80, nog niet gepubliceerd; H.v.J., 11 maart 1981, Worringham en Humphreys,
69/80, nog niet gepubliceerd.
(23) Een andere uitzondering betreft artike1 71, lid 1, van het E.E.G.-Verdrag vo1gens hetwelk de
Lid-Staten ernaar streven geen nieuwe deviezenbeperkingen binnen de Gemeenschap in te voeren
welke inv loed hebben op het kapitaalverkeer, en de bestaande regelingen niet beperkender maken. In
het arrest Casati stelt het Hof dat uit het gebruik van het woord ,streven" kan worden afgeleid dat
artikel 71, lid 1, de Lid-Staten geen onvoorwaardelijke verplichting oplegt, waarop particulieren zich
kunnen beroepen, H.v.J., 11 november 1981, 203/80, nog niet gepubliceerd.
(24) fur. H.v.J., 1977, 609; fur. H.v.J., 1977, 575.
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Verdrag, laat de Commissie in haar toezichtsopdracht een ruime beoordelingsvrijheid en geeft de Raad een uitgebreide bevoegdheid om in
afwijking van het algemeen verbod van lid 1 steunmaatregelen toe te
staan. In het arrest Steinicke preciseert het Hof dat bij de vraag of een
steunmaatregel van een Staat al dan niet verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt, ,problemen rijzen die nopen tot het in aanmerking nemen en afwegen van ingewikkelde economische feiten en omstandigheden, die aan snelle verandering onderhevig kunnen zijn" (25).
§ 2. Communautaire handelingen

10. Niet aileen de voorschriften van het E.E.G.-Verdrag maar ook de
handelingen van communautaire instellingen kunnen toepasbaar zijn voor
de nationale rechter.
W at hierboven is gezegd ten aanzien van Verdragsbepalingen gaat ook in
belangrijke mate op voor afgeleid communautair recht. Er moet aileen
worden nagegaan welke de weerslag is van de aard en de vorm van een
communautaire handeling op haar eventuele toepasbaarheid voor de nationale rechterlijke instanties.
Achtereenvolgens wordt enige aandacht besteed aan de toepasbaarheid
van verordeningen en richtlijnen (26).
A. Verordeningen
11. Luidens artikel 189 van het Verdrag heeft een verordening een algemene strekking en is ze verbindend in al haar onderdelen. Verordeningen zijn tevens ,rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat". De verordening is, wat haar juridisch effect in de nationale rechtsorde betreft,
ongetwijfeld het voornaamste communautaire rechtsinstrument. De domeinen yan het materiele recht die door middel van verordeningen kunnen
worden bestreken zijn dan ook meestal in het Verdrag nauwkeurig omschreven. Ret gebied dat bij uitstek via verordeningen wordt geregeld is de
landbouwsector die dan ook het meest geintegreerde domein is van het
communautaire beleid. Belangrijke verordeningen vindt men voorts op
het vlak van de sociale zekerheid van migrerende arbeiders en van de
mededinging.
(25) Jur. H.v.J., 1977, 609.
(26) ,Beschikkingen" worden bier niet apart behande1d. Deze hebben in de praktijk niet veel
aanleiding gegeven tot problemen orntrent de toepasbaarheid. In bet arrest Grad sprakhet Hof zich uit
over de directe werking van een beschikking (Jur. H. v .J., 1970, 838). Later bevestigde bet Hof van
Justitie nogmaals de inroepbaarheid van een beschikking van de Commissie. In casu had de Commissie een Lid-Staat bij beschikking verzocht bepaalde vrijwaringsmaatregelen op te heffen, H. v.J., 8
rnaart 1979, Salumificio di Cornuda, 130/78, Jur. H.v.J., 1979, 883.
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12. Het is lang de vraag geweest en het blijft bij een groot aantal auteurs
een bestreden punt of met de omschrijving van artikel 189 volgens dewelke de verordening , ,rechtstreeks toepasselijk is in elke Lid-Staat''
eveneens de ,directe werking" wordt bedoeld.
Door sommigen werd betoogd dat de ,rechtstreekse toepasselijkheid",
zoals tot uitdrukking gebracht in artikel 189 van het E. E.G.-Verdrag,
enkel betrekking heeft op de niet-vereiste van transformatie(27). Deze
stelling vindt men met name bij nagenoeg alle Britse auteurs (28).
Indien deze zienswijze de juiste zou zijn kan bij iedere mogelijke toepassing door de nationale rechter de vraag rijzen of de betreffende verordening, als zodanig ,inroepbaar" is. De verordening zou een ,neutrale
handeling'' zijn vanuit het oogpunt van haar inroepbaarheid.
Er zijn echter belangrijke argumenten aan te halen om de draagwijdte van
de verordening in de rechtsorde van de Lid-Staten in een ruimer perspectief te plaatsen. Er is in de eerste plaats de rechtspraak van het Hofvan
Justitie. Het Hof lijkt niet alleen de uitdrukkingen , ,rechtstreeks toepasselijk" en ,rechtstreekse werking" door elkaar te bezigen(29), maar herhaaldelijk heeft het zich ook op principiele wijze uitgelaten over de
werking van verordeningen in de rechtsorde van de Lid-Staten. In die
rechtspraak overwoog het Hof uitdrukkelijk dat ,een gemeenschapsverordening naar luid van artikel 18 9, tweede aline a, van het V erdrag een
algemene strekking heeft en rechtstreeks toepasselijk (is) in elke LidStaat, 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, diede'nationale rechter verplicht is
te beschermen'' (30).
Indien men aan deze basisoverweging enige betekenis wil geven dan is het
evident dat de , ,rechtstreekse toepasselijkheid'', als eigenschap van de
verordening, meer betekent dan louter de niet-vereiste van transformatie.
Het is derhalve een van de kenmerken van de verordening dat ze toepas-

(27) Zie b.v. BRINKHORST, L.J., Grondlijnen voor Europees Recht, Groningen, 1980, 107; WINTER,
J., , ,Direct applicability and direct effect: two distinct and different concepts in Community law'',
Common Market Law Review, 1972, 425.
(28) Zie b.v. DASHWOOD, A., o.c., 230; WARNER, J.P., ,The relationship between European
Community law and the national law of the Member States'', The Law Quarterly Review, 1977, 357 ;
WYATT, D. en DASHWOOD, A., The substantive law of the EEC, Londen, 1980, 26; met enige
nuances: CoLLINS, L. ,European Community law in the United Kingdom, London, 1980, 2e uitg. 30.
(29) Zie b.v. H.v.J., 17 december 1970, Sace, 33/70,fur. H.v.J., 1970, 160; H.v.J., 21 juni 1974,
Reyners, 2/74, fur. H.v.J., 1974, 649; H.v.J., 8 april1976, Defrenne, 43/75, fur. H.v.J., 1976,
475.
.
(30) Zieo.a. H.v.J., 14 december 197l,Politi, 43/71, Jur. H.v.J., 1972, 1049;H.v.J., 17 mei 1972,
Leonesio, 93/71 ,Jur.H.v.J., 1972, 294;H.v.J., 10 oktober 1973, Variola, 34173,fur. H.v.J., 1973;
990; H.v.J., 29 november 1978, Pigs Marketing Board, 83/78, fur. H.v.J., 1978, 2374.
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baar kan zijn, in zoverre ze inhoudelijk relevant is, in geschillen voor de
nationale rechter. Macht bij de rechter twijfel rijzen over de toepasbaarheid van de verordening als rechtsinstrument dan kan hij steeds een
prejudiciele vraag steilen over de draagwijdte van de betreffende verordening. Ingeval het Hof ertoe gebracht wordt te besluiten dat deze rechtshandeling van zodanige aard is dat ze nooit kan ingeroepen worden door
particulieren, zelfs niet door degenen die menen dat de verordening hun
rechtspositie bepaalt of medebepaalt, dan is dit rechtsinstrument ten
onrechte als een verordening aangeduid.

13. Het feit dat verordeningen soms opdrachten bevatten voor Lid-Staten
of communautaire instellingen is niet noodzakelijk een hinderpaal voor
deze toepasbaarheid. Het optreden van de Lid-Staten kan steeds door de
nationale rechter aan de verordening worden getoetst en de geldigheid van
een uitvoeringshandeling van een communautaire ins telling kan eveneens
in het licht van de verordening worden onderzocht.
14. Tenslotte zij met betrekking tot verordeningen nog vermeld dat hun
toepasbaarheid door de nationale rechter niet kan worden aangetast door
de incorporatie of transformatie in een nationale rechtsregel. V erordeningen, zo stelde hetHofinhet arrestCommissie t. Italiaanse Republiek van 7
februari 1973, zijn,, volgens de artikelen 189 en 191 van het Verdrag, als
zodanig, in elke Lid-Staat toepasselijk ... en (treden) aileen op grand van
hun bekendmakingen in het Publikatieblad van de Gemeenschap op de in
de verordeningen bepaalde datum, of, bij gebreke daarvan op het in het
Verdrag bepaalde tijdstip in werking'' (31). Inhet geschil Variola was niet
aileen de vraag aan de orde of verordeningen mochten worden getransformeerd maar ook, ingeval een dergelijke ,omzetting" had plaatsgevonden, het Hof zijn bevoegdheid niet had verloren om ex artikel177 van
het Verdrag prejudiciele beslissingen te geven. Voortbouwend op de reeds
vermelde rechtspraak inzake de draagwijdte van verordeningen in de
rechtsorde van de Lid-Staten overwoog het Hof dat de rechtstreekse
toepasselijkheid , , 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

(31) Jur. H.v.J., 1973, 113.

51

van deze plicht een onontbeerlijke voorwaarde is voor de gelijktijdige en
eenvormige toepassing der Gemeenschapsvoorschriften op het gehele
gebied van de Gemeenschap" (32).
B. Richtlijnen

15. Naar luid van artikell89 van het Verdrag zijn richtlijnen verbindend
ten aanzien van het te bereiken resultaat voor elke Lid-Staat waarvoor zij
zijn bestemd. Aan de Lid-Staten wordt echter de bevoegdheid gelaten de
vorm en middelen te kiezen om dit resultaat te verwezenlijken.
Hoewel Lid-Staten een belangrijke taak hebben bij de uitvoering van
richtlijnen zou het verkeerd zijn het belang van de richtlijnen als communautair rechtsinstrument te onderschatten. Benevens de plaatsen waar
voor de uitvoering van specifieke materiele V erdragsvoorschriften de
richtlijn als instrument is aangeduid(33) is zij eveneens in het algemeen
het aangewezen instrument om de wetgevingen van de Lid-Staten nader
tot elkaar te brengen (34). Richtlijnen kunnen dan ook zeer uiteenlopende
materies bestrijken. Als illustratie zij hier vermeld de richtlijnen op het
vlak van de bescherming van werknemers bij collecief ontslag (35), de
invoering van de belasting op de toegevoegde waarde (36), de etikettering
en-presentatievan-levensmiddelen bestemd-voot"de-eindverbruiker,_als~
mede inzake de daarvoor gemaakte reclame(37), de kwaliteit van het
zwemwater(38), de binneninrichting van motoervoertuigen(39), enz ...

16. Aanvankelijk was de meerderheid van de rechtsleer de mening toegedaan dat richtlijnen, aangezien ze de Lid-Staten een grote uitvoeringsbevoegdheid Iaten, niet als zodanig door de nationale rechter konden worden
toegepast. Ze dienden te worden uitgevoerd en omgezet in recht van de
Lid-Staten en het was dan ook de nationale uitvoeringsregel en niet de

(32) fur. H.v.J., 1973,237; in die zin vgl. ookH.v.J., 31 januari 1978,Zerbone, 94/77 ,fur. H.v.J.,
1978, 16. Over de vraag of het arrestBussone (fur. H.v.J., 1978, 2444) een nuancering van deze
principes betekent, zie MARESCEAU, M. en TROMM, J .J .M., ,Overzicht van rechtspraak (1971-1978).
Europees recht: rechtsbescherming", T.P.R., 1979, 953-954.
(33) Zie b.v. artikel 57 inzake het vaststellen van richtlijnen inzake de onderlinge erkenning van
diplomas, certificaten en andere titels.
(34) Zie artikel 100 van het Verdrag. Luidens dit voorschrift stelt de Raad met eenparigheid van
stemmen op voorstel van de Commissie richtlijnen vast voor het nader tot elkaar brengen van
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten welke rechtstreeks van invloed zijn op de
instelling of de werking van de gemeenschappelijke markt.
(35) PB. 22 februari 1975, L 48.
(36) PB. 14 april 1967, 1303/67.
(37) PB. 8 februari 1979, L 33.
(38) PB. 5 februari 1976, L 31.
(39) PB. 11 februari 1974, L 38.
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communautaire richtlijn die uitsluitend de rechtspositie van particulieren
bepaalde. Onder impuls van de rechtspraak van het Hof van Justitie zou in
de , , traditionele'' visie op de werking van richtlijnen verandering worden
gebracht. In het arrest Grad van 6 oktober 1970 erkende het Hof van
Justitie dat een richtlijn genomen in samenhang met een direct werkende
V erdragsbepaling direct kon werken (40). In een arrest van 4 december
1974 aanvaardde het Hof een zelfstandige directe werking van de richtlijn(41). In het arrest Verbond van Nederlandse Ondernemingen kwam
het Hof zelfs tot het besluit dat particulieren zich voor de nationale rechter
op een richtlijn konden 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). Om tot deze uitspraak te komen nam het Hof van Justitie
grotendeels de gedachtengang over welke reeds in de arresten Grad en
Van Duyn voorkwam. In deze arresten had het Hof overwogen , ,dat
wanneer krachtens de voorschriften van artikel189 verordeningen rechtstreeks toepasselijk zijn en mitsdien naar hun aard tot directe gevolgen
kunnen leiden, zulks niet wil zeggen dat andere groepen handelingen als in
dit artikel bedoeld nimmer analoge gevolgen teweeg kunnen brengen; d~t
het met de dwingende werking, die in artikel189 aan de richtlijn wordt
toegekend, onverenigbaar ware indien men in beginsel zou uitsluiten dat
een daarbij opgelegde verplichting kan worden ingeroepen door personen
op wie zij betrekking heeft; dat met name in gevallen waarin de gezagsorganen van de Gemeenschap de Lid-Staten bij richtlijn hebben verplicht
een bepaalde gedragslijn te volgen, het nuttig effect van zodanige handeling zou worden verzwakt wanneer de justitiabelen zich daarop in rechte
niet zouden mogen beroepen en de nationale rechterlijke ins tanties daarop
geen acht zouden mogen slaan als op een element van het gemeenschapsrecht'' (43). In het arrest Verbond van Nederlandse Ondernemingen wordt
hieraan nog toegevoegd dat de nationale rechter voor wie de richtlijn
wordt ingeroepen behoort vast te stellen , ,of de omstreden nationale
maatregel de beoordelingsruimte der Lid-Staten overschrijdt'' (44).
Deze benadering werpt uiteraard een nieuw licht op de toepasbaarheid van
richtlijnen voor de nationale techter. In deze rechtspraak van het Hof ligt
(40) H.v .J., 6 oktober 1970, Grad., 9/70, Jur. H.v.J., 1970, 839; eveneens H.v.J., 17 december
1970, Sace, 33/70, Jur. H.v.J., 1970, 1224.
(41) H.v.J., 4 december 1974, VanDuyn, 41/74, Jur. H.v.J., 1974, 1348.
(42) H.v.J., 1 februari 1977, Verbond vanNederlandse Ondernemingen, 51/76, Jur. H.v.J., 1977,
127.
(43) Jur. H.v.J., 1977, 127.
(44) Jur. H.v.J., 1977, 128.
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immers de gedachte besloten dat richtlijnen in beginsel ,toetsbaar" zijn
aan de nationale uitvoeringsregel en derhalve ooktoepasbaar kunnen zijr:t.
Overeenkomstig met wat hoger reeds werd opgemerkt ten aanzien van
verdragsvoorschriften betekent dit nog niet dat de richtlijn steeds relevant
zou zijn om de rechtspositie van particulieren te bepalen. Van doorslaggevende betekenis blijft de inhoud van de richtlijn. Van de nauwkeurigheidsgraad van de voorschriften neergelegd in de richtlijn zal de discretionaire ruimte afhangen waarbinnen de nationale autoriteiten zich kunnen
bewegen. Nu is het echter zo dat de praktijk uitwijst dat de meeste
richtlijnen zeer precieze voorschriften kunnen bevatten (45). Dit houdt
nog niet in dat deze voorschriften op ieder ogenblik , ,inroepbaar'' zijn
voor de nationale rechter. In het arrest Ratti overwoog het Hof van Justitie
dat richtlijnen in ieder geval niet toepasbaar waren voor de nationale
rechter indien de uitvoeringstermijn niet verstreken was (46). Is echter
deze uitvoeringstermijn verlopen dan kan een Lid-Staat die zijn uitvoeringsmaatregelen niet tijdig heeft getroffen zijn eigen stilzitten niet tegenwerpen aan de justitiabelen: , ,wanneer dus een justitiabele die overeenkomstig de bepalingen van een richtlijn heeft gehandeld, de nationale
rechter verzoekt een nationale bepaling die onverenigbaar is met die door
een Lid-Staat - in strijd met zijn verplichting - niet in zijn nationale
rechtsorde uitgevoerde tichtlijn, buiten toepassing te laten, dan dient die
rechter aan dat verzoek te voldoen indien de betrokken verplichting
onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig is" (47).
Het is wellicht om in de toekomst rechterlijke procedures te vermijden
zowel voor het Hof van Justitie ex artikel 169 van het E.E.G.-Verdrag
(Commissie t. Lid-Staat) als voor de Belgische rechterlijke instanties
(gebaseerd op de mogelijke directe werking) wegens nalatigheid bij de
uitvoering van een aantal richtlijnen of wegens verkeerde of onvolledige
uitvoering dat de Belgische autoriteiten onlangs gekozen hebben voor een
nieuw uitvoeringsprocede. Bij arrest van 6 mei 1980 had het Hof van
Justitie vastgesteld dat de Belgische overheid niet binnen de gestelde
termijnen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen had
(45) Ditkan tot gevolg hebben dat de bewoordingen van de richtlijn zo duidelijk zijn dat ze op zichzelf
volstaan om tot inroepbaarheid voor de nationale rechter te besluiten; zie b.v. H.v.J., oktober 1981,
Broekmeulen, 246/80, nog niet gepubliceerd. In casu beriep een Neder!ander die het Belgisch
diploma van Doctor in de geneeskunde had behaald, zich op de artikelen 2 en 3 van Richtlijn 75/362
van de Raad betreffende de onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels van
arts, tegen de Nederlandse bevoegde autoriteiten die aanvnllende opleidingseisen hadden gesteld.
(46) H.v.J., 5 apri11979, Ratti, 148/78, Jur. H.v.J., 1979, 1645.
(47) Jur. H.v.J., 1979, 1642. Via interpretatie van richtlijnen kan de discretionaire ruimte bij de
uitvoering door nationale autoriteiten nader worden omschreven. Dit is bijvoorbeeld reeds verscheidene keren het geval geweest met betrekking tot de toepassing van Richtlijn 64/221 betreffende
het vrij personenverkeer, zie H.v.J., 5 maart 1980, Pecastaing, 98/79, fur. H.v.J., 1980, 707;
H.v.J., 22 mei 1980, Santillo, 131/79, Jur. H.v.J., 1980, 1595.
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ingevoerd om te voldoen aan een aantal richtlijnen van de Raad inzake de
onderlinge aanpassing van de wetgeving der Lid-Staten betreffende motorvoertuigen en landbouw- of bosbouwtrekk:ers(48). Het K.B. van 26
februari 1981 houdende de uitvoering van deze richtlijnen vermeldt in de
motivering dat de Belgische Staat reeds een veroordeling heeft opgelopen
en dat het ,,teneinde een nieuwe veroordeling ... te vermijden, belangrijk
is dat aile gemeenschappelijke harmonisatierichtlijnen betreffende motorvoertuigen en landbouw- en bosbouwtrekk:ers op wielen onmiddellijk
ingelast worden in de Belgische reglementering" (49). Artikel1 van het
KB bepaalt dat de E.E.G.-goedkeuring van de voertuigen, van de landbouw- of bosbouwt~ekk:ers op wielen, hun bestanddelen alsook hun
veiligheidsonderdelen moet geschieden overeenkomstig de bepalingen
van de richtlijnen van de Europese Gemeenschappen opgesomd in de
bijlage van het besluit. In bijlage wordt verwezen naar de meer dan 100
richtlijnen welke op dit vlak door de Raad en Commissie werden genomen.

17. Het moeilijkste probleem bij de toepasbaarheid van richtlijnen is
thans niet meer zozeer of particulieren zich v66r de nationale rechter op
richtlijnen kunnen beroepen tegenover de nationale overheid(50) doch
wel of particulieren richtlijnen kunnen inroepen in geschillen met andere
particulieren(51). Op deze vraag heeft het Hof van Justitie nog geen
precies antwoord gegeven. In een arrest van 20 mei 1976 werd wel door
het Hof een interpretatie gegeven van een richtlijn in die zin dat ze voor de
oplossing van een geschil tussen particulieren relevant was. In deze zaak
oordeeldehet Hof dat de uitlegging van de richtlijn nuttig kon zijn voor de
nationale rechter , ,ten einde te verzekeren dat de wet welke ter uitvoering
dezer richtlijn is vastgesteld, wordt toegepast op een wijze die zich met de
eisen van het gemeenschapsrecht verdraagt" (52). Bij uitvoering door de
nationale autoriteiten van. communautaire richtlijnen kan het derhalve
voor de nationale rechter van belang zijn de nationale regel te beoordelen
(48) H.v.J., 6 mei 1980, Commissie t. Koninkrijk Belgii!, 102/79, fur. H.v.J., 1980, 1486-1487.
(49) B.S., 1 mei 1981, eigen cursivering.
(SO) Zie echter de rechtspraak van de Franse Conseil d'Etat, die tot veel kritiek aanleiding heeft
gegeven, b.v. in geschilCohn-Bendit, 22 december 1978, S.E.W., 1979, 396. In het geschi!Lischka
oordeelde het Oberlandesgericht Keulen dat een richtlijn, die op het ogenblik van de uitspraak nog
niet was uitgevoerd en waarvan nochtans de uitvoeringstermijn verstreken was, ,nicht geltendes
innerstaatliches Recht ist'', Common Market Law Reports, 1981, XXXI, 192. De rechter achtte het
kennelijk doch ten onrechte niet nodig een prejudiciele vraag te stellen; eveneensBundesfinanzhof, 16
juli 1981, nog niet gepubliceerd. In deze uitspraak wordt, met instemming, verwezen naar het
Cohn-Bendit-arrest van de Franse Conseil d'Etat.
(51) Dit vraagstuk werd elders uitvoeriger behandeld, zie: ,Het verbindend karakter van richtlijnen", S.E.W., 1980, 669.
(52) H.v.J., 20 mei 1976, Impresa Costruzioni, r'l/75, fur. H.v.J., 1976, 666.
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in het licht van de richtlijn, zelfs al is bij hem een geschil tussen particulieren aanhangig. Er zijn benevens het arrest van 20 mei 1976 nog een
aantal recentere voorbeelden uit de rechtspraak van het Hof te vermelden
waar impliciet een zekere graad van toepasbaarheid van richtlijnen in
geschillen tussen particulieren werd erkend(53).
Tot op heden is er nog geen rechtspraak waarin het Hof, bij het ontbreken
van nationale uitvoeringsmaatregelen de toepasbaarheid van richtlijnen in
geschillen tussen particulieren heeft erkend. Het is bovendien zeer de
vraag ofhet Hof bereid zal zijn te aanvaarden dat richtlijnen, zonder dat ze
door Lid-Staten werden uitgevoerd, na het verstrijken van de uitvoeringstermijn, verplichtingen voor particulieren kunnen scheppen. In het
arrest Ratti wijst het Hof erop dat de richtlijn naar haar aard , ,slechts aan
Lid-Staten verplichtingen oplegt" (54) wat misschien een aanwijzing zou
kunnen inhouden dat het Hof niet geneigd zal zijn, bij het ontbreken van
een nationale uitvoeringsregel, de richtlijn als rechtsinstrument relevant of
toepasbaar te achten in geschillen die voor de nationale rechter zijn
gerezen. Het zou echter aanbeveling verdienen dat, indien de nationale
rechter met een dergelijk probleem wordt geconfronteerd, hij dit als een
interpretatie over de strekking van een richtlijn aan het Hof van Justitie
voorlegt.
§ 3. Akkoorden die de Gemeenschap binden

18. Uiteraard zijn internationale akkoorden door de Gemeenschap aangegaan met derde staten of internationale organisaties bindend voor de
Gemeenschap. Internationale overeenkomsten door de Gemeenschap gesloten kunnen eventueel ook door de nationale rechter worden toegepast.
Dit geldt zowel voor akkoorden die door de Gemeenschap worden gesloten zonder dat de Lid-Staten als verdragspartij optreden, als voor de zg.
gemengde akkoorden. Deze laatste dienen echter minstens door alle
Lid-Staten te zijn geratificeerd.
19. In het arrest Haegeman nam het Hof van Justitie aan dat akkoorden
door de Gemeenschap gesloten als communautair recht, en in het bijzonder als een communautaire hande ling dienden te worden beschouwd (55).
Deze zienswijze heeft verstrekkende gevolgen. Immers, indien deze akkoorden communautaire handelingen zijn zullen vragen over hun even-

(53) Zie b.v. H.v.J., 12 juni 1979, Union Laitiere Normande, 244/78, fur. H.v.J., 1979, 2663.
(54) fur. H.v.J., 1979, 1645.
(55) H.v.J., 30 apri11974, Haegeman, 181/73, fur. H.v.J., 1974, 460.
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tuele directe werking ontsnappen aan de bevoegdheid van de nationale
rechter. Vragen over hun toepasbaarheid en over hun materH~le strekking
kunnen dan immers geassimileerd worden met vragen over de draagwijdte
van een communautaire norm en in laatste instantie, ingevolge artikel177
van het Verdrag, is het Hof van Justitie terzake bevoegd.
20. Wanneer een intemationale overeenkomst door de Gemeenschap
gesloten voor de nationale rechter wordt ingeroepen hetzij om een nationale regel te beoordelen in het licht van de overeenkomst, hetzij rechtstreeks zonder dat gerefereerd wordt naar nationale voorschriften dan zal
het vraagstuk van de directe werking van de betreffende norm vrijwel op
dezelfde wijze worden behandeld als de directe werking van voorschriften
van het E.E. G.-V erdrag. In het geschil Bresciani was het Hof van Justitie
geconfronteerd met de vraag of voorschriften van de associatieovereenkomsten van Y aoende voor de nationale rechter konden worden ingeroepen. Het Hof volgde dezelfde redenering als in het arrest Van Gend en
Laos. Dit betekent dat door het Hof eerst de geest, opzet en bewoordingen
van de overeenkomst werd nagegaan en pas daarna onderzocht het Hof het
specifieke voorschrift op zijn directe werking (56). Het is oak hier mogelijk(57) dat in de praktijk er zich niet veel prealabele vragen voordoen
inzake de toepasbaarheid van dergelijke overeenkomsten en dat het
vraagstuk zich toespitst op het omschrijven van de materiele draagwijdte
van voorschriften van intemationale akkoorden. Aldus oordeelde het Hof
in het arrestRazanatsimba dat artikel62 van de Overeenkomst van Lome
niet beoogde een gelijke behandeling van de onderdanen van een ACSStaat met die van een Lid-Staat van de Gemeenschap te waarborgen doch
enkel dat de ene groep landen onderdanen van elke tot de andere groep
behorende staat niet discriminerend zou behandelen(58). Het Hof geeft
derhalVe een interpretatie van een voorschrift van de associatieovereenkomst waardoor deze in casu niet kan worden ingeroepen op een wijze
zoals voorgesteld door de eisende partij in het geschil voor de nationale
rechter.

(56) H.v.J., 5 februari 1976, 87/75, fur. H.v.J., 1976, 129.
(57) Zie echter hetthans bij hetHofvan Justitie aanhangig geschi!Polydor t. Harlequin, zaak: 270/80,
waar de vraag aan de orde is of bepaalde voorschriften van de Overeenkomst tussen de Europese
Economische Gemeenschap en de Portugese Republiek van 22 juli 1972 door particulieren kunnen
worden ingeroepen. In casu beroept een der partijen zich op voorschriften van de Overeenkomst die
vee! gelijkenis vertonen met de artikelen 30 en 36 van het E.E.G.-Verdrag en leidt hieruit af, zich
baserend op de rechtspraak: van hetHofmet betrekking tot artikei30 en 36 (zie verder nr. 27), dat het
inroepen van Engelse auteursrechten bij invoer in het Verenigd Koninkrijk van grarnrnofoonplaten die
in Portugal door een Portugese licentiehouder rechtmatig zijn vervaardigd en verkocht , ,een maatregel
van gelijke werking als een kwantitatieve invoerbeperkt'' betekent.
(58) H.v.J., 24 november 1977, Razanatsimba, 65177, fur. H.v.J., 1977, 2238-2239.
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21. Een belangrijke vraag is eveneens of de geldigheid van handelingen
van communaut~ire instellingen kan worden aangetast door voorschriften
van internationale overeenkomsten. In het arrestlnternational Fruit Company van 12 december 1972 stelt het Hof een dubbele voorwaarde: de
overeenkomst moet de Gemeenschap binden en ze moet bovendien directe
werking hebben (59). In dit geschil oordeelde het Hof dat de Gemeenschap
weliswaar gebonden was aan de Gatt doch dat de Gatt niet geeigend was
om direct te werken(60). Het praktische belang van deze uitspraak is
bijzonder groot. Ze betekent immers dat een van de belangrijkste instrumenten van het internationaal economisch recht de geldigheid van communautaire handelingen niet kan aantasten.
22. Er zij tenslotte nog opgemerkt dat ook de Europese Conventie voor
de Bescherming van de Rechten van de Mens reeds verschillende keren in
prejudiciele procedures aan de orde is geweest.
Het valt op dat de strakke systematische analyse die het Hof volgt ten
aanzien van het Gatt niet wordt overgenomen met betrekking tot de
Europese Conventie. Aldus heeft het Hof niet expliciet onderzocht in
welke mate de Gemeenschap aan de Conventie is gebonden en ofbepaalde
voorschriften van de Conventie direct werken. Dit heeft het Hof echter
niet belet gemeenschapsverordeningen rechtstreeks te toetsen aan de
voorschriften van de Conventie of de Protocollen(61).
IV.

MODALITEITEN VAN TOEPASBAARHEID

23. Communautaire voorschriften kunnen, naargelang hun inhoud toepasselijk zijn in geschillen zowel tussen particulieren en de nationale
autoriteiten als tussen particulieren onderling. Soms zullen voorschriften
van gemeenschapsrecht op beide rechtsverhoudingen toepasbaar kunnen
zijn.
Reeds bij de bespreking van de toepasbaarheid van richtlijnen voor de
nationale rechter werd op de relevantie van dit onderscheid gewezen,
zodat we ons thans in hoofdzaak zullen beperken tot een enkele bedenkingen betreffende de horizontale en vertikale toepasbaarheid van Verdragsvoorschriften (62).

(59) fur. H.v.J., 1972, 1228.
(60) fur. H.v.J., 1977, 1228-1229.
(61) Zie b.v. H.v.J., 13 december 1979, Hauer, 44179, fur. H.v.J., 1979, 3745.
(62) Voor verordeningen rijzen er geen bijzondere prob1emen. lndien deze inboudelijk relevant zijn
kunnen deze eveneens zowel in een rechtsverhouding tussen particulieren als tussen particulier en
overheid toepasbaar zijn.
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24. De meeste gevallen waarin specifieke vragen over de toepasbaarheid,
afgezien van de inhoudelijke relevantie van de norm, zich hebben voorgedaan voor de nationale rechter hadden betrekking op geschillen tussen
particulieren en de nationale overheid. Door middel van de figuur van de
directe werking werd aan de particulieren de mogelijkheid geboden een
controle te doen uitoefenen door de nationale rechter op tal van communautaire verplichtingen gericht tot de Lid-Staat. Hierbij bleek dat v66r
de rechter in de Lid-Staten het gemeenschapsrecht zelfs de toepassing van
de nationale wet in het gedrang kon brengen. Het is onder deze verticale
verschijningsvorm dat de directe werking bekendheid heeft verworven.
Het was ongetwijfeld de meest spectaculaire vorm van toepasbaarheid van
de communautaire norm. Tal van arresten werden door het Hof van
Justitie uitgesproken in materies betreffende met name het heffen van
douanerechten en heffingen van gelijke werking, het toepassen van kwantitatieve beperkingen en maatregelen van gelijke werking, het vrij verkeer
van werknemers, het vestigingsrecht, het vrij verrichten van diensten, het
heffen van belastingen.
25. Het zou echter verkeerd zijn de toepasbaarheid van de Verdragsvoorschriften enkel mogelijk te achten in geschillen tussen de nationale overheid en particulieren. Sommige Verdragsvoorschriften zoals artikel 85,
lid 1 , en 86 waren reeds we gens hun aard zelf toepasbaar in geschillen
tussen ondernemingen (63).
26. Niet alleen verdragsvoorschriften die uitdrukkelijk verplichtingen
inhouden voor particulieren kunnen relevant zijn in geschillen tussen
particulieren. Het Hof van Justitie heeft aanvaard dat eveneens sommige
verdragsvoorschriften die nochtans uitdrukkelijk tot Lid-Staten waren
gericht toepasbaar waren in geschillen tussen particulieren. Hoewel dit
door de Commissie werd betwist heeft het Hof artikel119 van het V erdrag
(gelijke beloning voor gelijk werk), dat nochtans expliciet geadresseerd is
tot de Lid-Staten, onder bepaalde omstandigheden toepasbaar geacht op
geschillen tussen particulieren. Zonder hiervoor veel argumenten te geven
bevestigt het Hof met kracht , ,dat immers artikel119 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

(63) Aldus bevestigde het Hof van Justitie ,dat het verbod van de artikeien 85, lid I en 86 naar zijn
aard rechtstreekse gevolgen teweeg kan brengen in de rechtsbetrekkingen tussen particuiieren en die
artikeien derhaive rechtstreeks rechten voor de justitiabelen doen ontstaan, die de nationaie rechter
dient te handhaven" (H.v.J., 30 januari 1974, BRT t. Sabam, 127/73, Jur. H.v.J., 1974, 63).
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arbeid in loondienst inhouden, alsmede op contracten tussen particulieren" 64).
In het geschil W alrave oordeelde het Hof van Justitie dat het verbod van
discriminatie op grond van nationaliteit neergelegd in de Verdragsvoorschriften 7, 48 en 52 niet aileen geldt voor het optreden van het openbaar
gezag, maar zich ook uitstrekt tot overeenkomsten tussen particulieren:
, ,waar de arbeidsvoorwaarden in de verschillende Lid-Staten nu eens
worden beheerst door bepalingen van wet of verordening, dan weer door
overeenkomsten en andere rechtshandelingen van privaatrechtelijke aard,
(kan) een beperking van de betrokken verboden tot het overheidsoptreden
ongelijkheden in hun toepassing ... doen ontstaan" (65). Wellicht de
meest ,geruisloze" (66) maar nochtans delicate verruiming van verticale
naar horizontale toepasbaarheid is deze van artikel 30 van het Verdrag
betreffende het verbod van kwantitatieve beperkingen en maatregelen van
, gelijke werking. Reeds verscheidene arresten van het Hof van Justitie
werden terzake geveld die aile betrekking hadden op problemen omtrent
de uitoefening van industriele en commerciele eigendomsrechten. Het
vertrekpunt van deze rechtspraak vindt men in het arrest Deutsche Gramophon Gesellschaft van 8 juni 19.71. In dit arrest verklaart het Hof dat het
Verdrag weliswaar aan het bestaan der in de wettelijke regeling van een
Lia-Sfaat oplieCsliil<:van de industriele-en-commerciele eigendomerkenderechten geen afbreuk doet, doch dat de uitoefening dier rechten onder de
verboden van het Verdrag kan vallen. Aldus verzet het Hof zich ertegen
dat onderdanen der Lid-Staten aan het nationaal recht de mogelijkheid
ontlenen om de markt op te delen en te komen tot willekeurige discriminaties of verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten (67). Deze
rechtspraak vond bevestiging in latere arresten zoals Centrafarm t; Ster- ·
ling Drug (68), Centrafarm t. Winthrop (69) en Terrapin (70). Zich base-

(64) H.v.J., 8 april1976, Defrenne, 48/75, fur. H.v.J., 1976, 476, eigen cursivering. Voor het
standpunt van de Commissie zie fur. H.v.J., 1976, 462.
(65) H.v.J., 12 december 1974, 36/74,fur. H.v.J., 1974, 1420; zie ookH.v.J., 14 juli 1976,Dona,
13/76, fur. H.v.J., 1976, 1333.
(66) De uitdrukking is van Professor STORME, Rechtspraak in opspraak, 1980, blz. 105, waar wordt
ingegaan op ,een der meest integrerende motoren van de Europese eenmaking, het Europa van de
rechters" (blz. 107).
(67) H.v.J., 8juni 1971,Deutsche Grammophon Gesellschaft, 78170,fur. H.v.J., 1971,500-501.
(68) fur. H.v.J., 1974, 1147.
(69) fur. H.v.J., 1974, 1183.
(70) fur.H.v.J., 1976,1039. Overdehorizontalewerkingvanart. 30zieVANGERVEN, W., ,The
recent case law of the Court of Justice concerning Articles 30 and 36 of the E.E.C. Treaty", Common
Market Law Review, 1977, 23; zie echter ook BECKMAN, P., ,Industriele eigendomsrechten en
eenheid van de markt in de rechtspraak van het Hof van Justitie' ', inEuropees kartelrecht anna 1980,
Europese Monografieen, nr. 28, Deventer, 1981, 244. Volgens Professor Beckman kan men in de
regel niet gewagen van een ,horizontale directe werking" maar wel van een ,inkorting van
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rend op deze rechtspraak herhaalde het Hof nog onlangs dat de gerechtigde
tot een in een Lid-Staat wettelijk beschermd recht van industriele en
commerciele eigendom zich niet op de wettelijke regeling van die staat
kan beroepen om de invoer van een produkt dat op de markt van een andere
Lid-Staat door hemzelf of met zijn toestemming regelmatig in het verkeer
is gebracht, te verhinderen(71).
27. Deze enkele voorbeelden zijn een duidelijke aanwijzing dat men de
toepasbaarheid van gemeenschapsrecht niet in strenge klassificatiesystemen mag onderbrengen. De verruiming van verticale naar horizontale toepasbaarheid in de hier aangehaalde rechtspraak vindt vooral haar
rechtvaardiging in het feit dat niet kan worden aangenomen dat particulieren terug de grenzen tussen Lid-Staten oprichten daar waar de Lid-Staten de bedoeling hadden deze af te bouwen.
V.

DE PREJUDICIELE PROCEDURE EN TOEPASBAARHEID VAN GEMEENSCHAPSRECHT

28. Reeds werd gewezen op de betekenis van de prejudiciele procedure
als grondslag voor de toepasbaarheid.
Thans wordt stilgestaan enerzijds bij de interpretatie van de communautaire regel en anderzijds bij het geldigheidsonderzoek van de communautaire handeling. Beide vraagstukken zijn nauw verbonden met de
toepasbaarheid van de communautaire norm door de nationale rechter.
Aan het Hof van Justitie werd terzake een uitermate belangrijke opdracht
gegeven. Artikel 177 van het Verdrag bepaalt immers dat het Hof van
Justitie bevoegd is bij wijze van prejudiciele beslissing, uitspraak te doen
over:
a. de uitlegging van het Verdrag.
b. de geldigheid en uitlegging van communautaire handelingen.
Indien een vraag te dien aanzien wordt opgeworpen voor een rechterlijke
instantie van een der Lid-Staten, kan deze instantie, indien zij een beslissing op dit punt noodzakelijk acht voor het wijzen van haar vonnis, het Hof
van Justitie verzoeken, over deze vraag een uitspraak te doen.

privaatrechtelijke prerogatieven" die slechts ,de repercussie (is) van de directe impakt van het
gemeenschapsrecht op een nationale wetgeving met de structuur eigen aan het industriele eigendomsrecht". Anderzijds meent hij dat enkele arresten (zoals b. v. Terrapin) toch verder gaan
aangezien het Hof ervan lijkt uit te gaan dat artike136, tweede lid, ,direct tot particulieren gerichte
materieelrechtelijke verbodsbepalingen" bevat (blz. 245).
(71) Zie H.v.J., 20 januari 1981, Musik-Vertrieb Membran, 55 en 57/80, nog niet gepubliceerd;
H.v .J., 22 januari 1981, Dansk Supermarked, 58/80, nog niet gepubliceerd; H.v.J., 14 juli 1981,
Merck, 187/80, nog niet gepubliceerd.
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Indien een vraag te dien aanzien wordt opgeworpen in een zaak aanhangig
bij een nationale rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het
nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep, is deze instantie
gehouden zich tot het Hof van Justitie te wenden.
29. Van bij de aanvang van de prejudiciele rechtspraak heeft het Hof van
Justitie zijn bevoegdheid ten overstaan van deze van de nationale rechter
dienen te omschrijven. Grosso modo kan volgende bevoegdheidsafbakening worden gemaakt: het Hof van Justitie is bevoegd ten aanzien van de
uitlegging van het gemeenschapsrecht maar aan de nationale rechter wordt
de bevoegdheid gelaten de communautaire norm op de concrete feitelijke
situatie toe te passen(72).
Veel geschillen die aanleiding hebben gegeven tot prejudiciele vragen
vonden hun oorsprong in een mogelijke onverenigbaarheid tussen de
nationale norm en de regel van gemeenschapsrecht. De nationale rechter
wenste zich ervan te vergewissen of een correcte interpretatie van het
gemeenschapsrecht inderdaad een conflictsituatie met een nationale norm
deed ontstaan. Ret Hof is evenwel niet bevoegd, gezien de hoger omschreven afbakening, zich uit te spreken over prejudiciele vragen betreffende de strijdigheid tussen beide regelen. Wordt echter door de nationale
rechter toch een directe vraag gesteld, zoals het in de praktijk heel vaak
voorkomt, dan verklaart het Hof van Justitie zich niet onbevoegd, maar
licht het uit de gestelde vraag deze elementen die de betrekking hebben op
de uitlegging van het communautaire recht(73). Dit geldt ook indien de
prejudiciele vraag om andere redenen niet nauwgezet is geformuleerd(74).
Dit betekent eveneens dat de nationale rechter in de prejudiciele procedure
een grote autonomie bezit (7 5). Artikel 177 beoogt immers in de eerste
plaats een vlotte samenwerking tot stand te brengen tussen de nationale
(72) Dit aspect was reeds aan de orde in de eerste prejudicitile rechtspraak van het Hof van Justtie, zie
H.v.J., 6 april 1962, Bosch, 13/61, fur. H.v.J., 1962, 103. Het werd in een daaropvolgende
prejudicitile rechtspraak nader uitgewerkt en verfijnd. Zie hierover DONNER, A.M., , ,Uitlegging en
toepassing'', in Miscellanea Ganshof van der M eersch, 103 ; DUMON, F., , ,De jurisprudentie van het
Hof van Justitie. Kritische bespreking van de uitleggingsmethoden", Verslagen Rechterlijke en
Academische Samenkomst 27 en 28 september 1976. Luxemburg, 1976, 11-24; STORME, M. en
MARESCEAU, M., Europese rechtspleging en rechtspraak. Handleiding over de rechtsbescherming
voor het Europese Hofvan fustitie en voor de nationale rechtscolleges, Gent, 1979, (2e uitg.), 123
e.v.
(73) Zie b.v. Costa-Enel, fur. H.v.J., 1964, 1217; Muller, fur. H.v.J., 1971, 729; H.v.J., 23
november 1977, Enka, 38/77, fur. H.v.J., 1977, 2213.
(74) Wanneer bijvoorbeeld de nationale rechter een uitlegging vraagt van nationale voorschriften, zie
H.v.J., 22 ,uni 1972, Frilli, 1/72,fur. H.v.J., 1972,465; H.v.J., 22 oktober 1974,Demag, 27/74,
fur. H.v.J., 1974, 1046.
(75) Deze autonornie houdt eveAwel niet in dat de nationale rechter de eventuele verwijzingsplicht
mag miskennen.
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rechterlijke instanties en het Hof van Justitie, zonder dat de onafhankelijkheid van de nationale rechter in deze procedure in het gedrang komt.
Dit blijkt uit een brede waaier van arresten waaruit thans aileen enkele als
illustratie worden vermeld. Aldus weigert het Hof in te gaan op de
overwegingen welke de nationale rechter tot het stellen van een prejudiciele vraag hebben aangezet. Evenmin onderzoekt het Hof of de vraag echt
relevant is(76). Op enkele uitzonderingen na(77) heeft het Hof zich
bevoegd geacht zodra het was geadieerd, tenzij het prejudiciele verzoek
was ingetrokken, of, ingevolge een beroep, door een hoger rechtscollege,
in hetzelfde geschil, is. teniet gedaan(78). Het staat aan de nationale
rechter te beslissen in welke stand van het geding hij aan het Hof een
prejudiciele vraag wenst te stellen. Onlangs leek het Ierse High Court
hierover ernstige twijfels te hebben zodat deze rechterlijke instantie aan
het Hof van Justitie in het geschil The Irish Creamery Milk Suppliers
Association als eerste prejudiciele vraag stelde of zijn verwijzingsbeschikking gebaseerd op artikel 177 van het Verdrag wei een correcte
uitoefening van de overeenkomstig dit artikel aan de High Court toekomende bevoegdheid betekende. In zijn antwoord overwoog het Hof dat de
noodzaak om tot een nuttige uitlegging van het gemeenschapsrecht te
komen, noopt tot een omschrijving van het juridisch kader waarin de
gevraagde uitlegging moet passen. Gelet hierop kan het in bepaalde
omstandigheden wenselijk zijn dat de betrokken feiten vaststaan en de
problemen van nationaal recht zijn opgelost op het ogenblik van verwijzing naar het Hof. Deze overwegingen houden echter geenszins een
beperking van de beoordelingsbevoegdheid van de nationale rechter ,die
als enige rechtstreeks kennis heeft van de feiten van het geding en van de
argumenten van de partijen, die uitspraak zal moeten doen en die derhalve
het best in staat is te beoordelen, in welke stand van het geding een
prejudiciele beslissing van het Hof van Justitie noodzakelijk is'' (79).

(76) Zie b.v. H.v.J., 15 december 1976, Simmenthal, 35175, fur. H.v.J., 1976, 1883. H.v.J., 30
januari 1974, BRT t. Sabam, 127/73, fur. H.v.J., 1974, 62.
(77) Indien er in de prejudiciele vraag op geen enkele wijze een aanknopingspunt kan worden
gevonden met het gemeenschapsrecht en de vraag uitsluitend betrekking heeft op het nationa1e recht
zal hetHofzich onbevoegd verklaren, zieH.v.J., 15 december l975,Adlerblum, 93175,fur. H.v.J.,
1975, 2151. In het geschi!Foglia t. Novello heeft het Hof zich onbevoegd verklaard omdat er, naar de
mening van het Hof, geen ,echt geschil" voor de nationale rechter was gerezen, H.v.J., 11 maart
1980, 104179,Jur. H.v.J., 759-760. Vooreenkritiekop dezeuitspraakzieBEBR, G., ,The existence
of a genuine dispute: an indispensable precondition for the jurisdiction of the Court under Article 177
E.E.C. treaty?, Common Market Law Review, 1980, 525. Inmiddels heeft dezelfde verwijzende
rechter opnieuw, in dezelfde zaak, een prejudiciele vraag gesteld!
(78) H.v.J., 9 maart 1978, Administratie der Financien t. Simmenthal, 106/77 ,fur. H.v.J., 1978,
642.
(79) H.v.J., 10 maart 1981, The Irish Creamery Milk Suppliers Association, 36 en 71/80, nog niet
gepubliceerd.
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30. Indien het Hof van Justitie mede via het beklemtonen van de autonomie van de nationale rechter in de prejudiciele procedure de onderlinge
bevoegdheidsafbakening heeft verduidelijkt dan wil dit nog niet zeggen
dat binnen de context van het mechanisme van artikel 177 steeds een
scherpe scheiding zal bestaan tussen ,interpreteren" enerzijds en ,toepassen'' anderzijds. De' praktijk wijst uit dat prejudiciele arresten soms
nauwelijks verborgen directe antwoorden zijn op vragen over strijdigheid
tussen een nationale en een communautaire bepaling(80).
Bovendien mag men niet uit het oog verliezen dat de communautaire
principes van directe werking en voorrang de nationale rechter in de
situaties van mogelijk conflict tussen nationale voorschriften en regelen
van gemeenschapsrecht nauwelijks enige ruimte laten. De bevoegdheid
van de nationale rechter bestaat er dan enkel in de onverenigbaarheid
tussen beide voorschriften vast te stellen en hieruit de consequenties te
trekken. Deze beperken zich tot het nietig- of ongeldigverklaren of het
niet-toepasselijk verklaren van de nationale regel en tot enkele specifieke
gevolgen (zoals b.v. schadevergoeding) die hieruit kunnen voortvloeien.
31. Tenslotte nog een woord over het geldigheidsonderzoek, dat echter
reeds grotendeels valt buiten het kader van ons onderwerp. Bij de toepassing van handelingen van communautaire in:stellingen in het bijzonder van
verordeningen, beschikkingen en richtlijnen kunnen voor de nationale
rechter vragen rijzen over de geldigheid. Het is mogelijk dat de geldigheid
van een communautaire handeling wordt betwist om een toepassing van
deze handeling op een concrete situatie te vermijden. Het is evenzeer
mogelijk dat wanneer afgeleid gemeenschapsrecht als basis heeft gediend
voor nationale uitvoeringsvoorschriften gepoogd wordt via het inroepen
van de eventuele ongeldigheid van de communautaire regel de toepassing
van de nationale uitvoeringsnorm te raken. Luidens artikel177 is het Hof
van Justitie bevoegd om zich over de geldigheid uit te spreken. Het hoeft
niet te worden onderstreept dat deze bevoegdheid van het Hof van Justitie
bijzonder belangrijk is. Het belang van deze opdrachten van het Hofvan
Justitie krijgt nog meer relief indien men weet dat de rechtstreekse toe gang
van particulieren tot het Hof om op te treden tegen handelingen van
gemeenschapsinstellingen bijzonder beperkt is (81).
(80) Zie b.v. H.v.J., 23 januari 1975, Vander Hulst, 51/74, fur. H.v.J., 1975, 98.
(81) Ret is enkel nadat het meer en meer duidelijk werd dat de rechtstreekse toe gang van particulieren
tot het Hof van Justitie zeer beperkt was dat particu1ieren de weg naar de nationale rechter 1ijken te
hebben gevonden om de geldigheid van afge1eid gemeenschapsrecht te betwisten. Over de betekenis
van de rechtspraak van hetHoft.a.v. de geldigheid, alsmede de gronden van ongeldigheid, zie VAN
RDN, T., Exceptie van onwettigheid en prejudicii!le procedure, Deventer, 1978, blz. 214; MARESCEAU, M. en TROMM, J.J.M., o.c., 939.
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32. In een arrest van 13 mei 1981 heeft het Rof een belangrijke verduidelijking verstrekt m. b. t. de werking van prejudiciele beslissingen over de
ongeldigheid van communautaire handelingen. Ret Rof vertrekt van het
beginsel dat artikel 177 hoofdzakelijk tot doel heeft een uniforme rechterlijke toepassing te verzekeren in de verschillende Lid-Staten(82).
Deze doelstelling geldt niet aileen wanneer het Rof verzocht wordt een
uitlegging te geven maar evenzeer wanneer een vraag betreffende de
geldigheid aan het Rof wordt voorgelegd. Wanneer het Rof in een prejudiciele beslissing een communautaire handeling ongeldig verklaart dan is
dit voldoende grand voor iedere nationale rechter, ook voor degenen die
geen prejudiciele vragen hebben gesteld, om die handeling als ongeldig te
beschouwen met het oog op een door hem te geven beslissing(83).
VI.

GEVOLGEN EN GRENZEN VAN TOEPASBAARHEID

33. Indien een communautaire norm een materie bestrijkt die reeds door
nationale regelen wordt beheerst bestaat de mogelijkheid dat beide regelen
niet met elkaar in overeenstemming zijn. Eenzelfde conflictsituatie kan
ontstaan indien de gemeenschapsregel verkeerd wordt uitgevoerd.'
Ret Rof van Justitie heeft meermaals de nadruk erop gelegd dat gemeenschapsrecht voorrang dient te bezitten op strijdige nationale voorschriften. Indien direct werkend gemeenschapsrecht aan de orde is is de
nationale rechter ertoe gehouden aan de communautaire norm voorrang te
geven zelfs al is de nationale regel een wet(84). In tal van arresten heeft
het Rof deze voorrangsregel bevestigd. Reeds in het geschil Costa-Enel
stelde het Rof dat het verdragsrecht, dat uit een autonome bran voortvloeit, ,op grand van zijn eigen karakter niet door enig voorschrift van
nationaal recht opzij kan worden gezet, zonder zijn gemeenschapsrechtelijk karakter te verliezen en zonder dat de rechtsgrond van de Gemeenschap zelf daardoor wordt aangetast; dat, waar de Lid-Staten de
rechten en plichten die uit de Verdragsbepalingen voortvloeien aan de
rechtsorde van de Gemeenschap hebben overgedragen, dit implicieert dat
hun soevereine rechten definitief zijn beperkt zodat latere eenzijdige
(82) H.v.J., 13 mei 1981, International Chemical Corporation, 66/80, nog niet gepub1iceerd. Zie
hierover het onlangs gepubliceerde Vers1ag namens de Juridische Commissie van het Europees
Par1ement over , ,De verantwoordelijkheid van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
voor de uniforme toepassing van het gemeenschapsrecht in de Lid-Staten" (Rapporteur: SIEGLER·
SCHMIDT, Doc. 1-414/81 ( 1 september 1981).
(83) H.v.J., 13 mei 1981 ,International Chemical Corporation, 66/80, nog niet gepubliceerd. Hij
kan echter, indien hij van oordee1 is dat hiertoe aan1eiding bestaat, opnieuw een vraag aan het Hof van
Justitie stellen.
(84) Over het primaat van het intemationaal recht in de Be1gische rechtsorde, zie DuM ON, F., , ,De
verhouding intemationaa1 recht- nationaa1 recht", inPubliekrecht vandaag, R.U.G. 1980, 14.
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afgekondigde wettelijke voorschriften, die tegen het stelsel van de Gemeenschap ingaan, iedere werking ontberen" (85).
In latere arresten werd dezelfde gedachtengang hemomen (86). In het
arrestSimmenthal van 9 maart 1978 werd de inhoud van dit voorrangsbeginsel wellicht het duidelijkst omschreven aan de hand van de werking van
verordeningen. In dit arrest stelde het Hof dat , ,elke in het kader zijner
bevoegdheid aangezochte nationale . rechter verplicht is het gemeenschapsrecht integraal toe te passen en de door dit recht aan particulieren toegekende rechten te beschermen, daarbij buiten toepassing latend
elke eventuele strijdige bepaling van de nationale wet, ongeacht of deze
van vroegere oflatere datum is dan de gemeenschapsregel" (87). Toegepast op verordeningen betekent dit niet aileen dat elke bestaande strijdige
nationale rechtsregel van rechtswege buiten toepassing wordt gesteld
maar oak dat zij in de weg staan aan de geldige totstandkoming van nieuwe
doch hiermede strijdige nationale wetgevende handelingen(88). In casu
was het Hof van mening dat de Italiaande rechter de communautaire regel
diende toe te passen ongeacht of de wetgever de strijdige wetgeving heeft
opgeheven of een constitutioneel hof de betrokken wetgeving ongrondwettig heeft verklaard(89).
34. Deze combinatie van het v-oorrangsbegirisel met de directe werking
heeft oak in Belgie geleid tot belangwekkende rechterlijke uitspraken. Het
Ski- arrest van het Hof van Cassatie van 27 mei 1971 is te bekend om er te
blijven bij stilstaan. Pro memorie zij hier nag enkel de gedachtengang
geresumeerd. De Kamers welke ingevolge artikel68 van de Grandwet, de
instemming geven met een verdrag in de vorm van een wet verrichten met
deze handeling, aldus het Hof van Cassatie, geen normscheppende taak.
Ontstaat een conflict tussen verdrag en wet dan is hierop niet de regellex
posterior derogat priori toepasselijk. Ingeval er zich een strijdigheid
voordoet tussen een nationale en een verdragsrechtelijke regel die directe
gevolgen heeft dan heeft deze laatste voorrang. Deze voorrang vloeit voort
uit de aard van het bij verdrag bepaalde internationaal recht. Dit geldt a
(85) Jur. H.v.J., 1964, 1219-1220.
(86) Zie b.v. H.v.J., 13 februari 1969, Jur. H.v.J., 1969, 14-15: ,aan het Verdrag en zijn
uitvoeringsbesluiten kan niet - als gevolg van binnenlandse rnaatregelen - een van staat tot staat
verschillend dwingend gezag ... toekornen zonder dat de werking van het cornrnunautaire rechtssysteern wordt belernrnerd en de verwezenlijking van de doeleinden van het Verdrag in gevaar wordt
gebracht; dat dan ook conflicten tussen cornrnunautaire en nationale voorschriften met de toepassing
van het beginsel van de voorrang van het gerneenschapsrecht rnoet worden opgelost''.
(87) Jur. H.v.J., 1978, 644.
(88) Jur. H.v.J., 1978, 644.
(89) Jur. H.v.J., 1978, 644-645. Deze zienswijze stond diarnetraal tegenover deze van het Corte
Costituzionale van 30 oktober 1975, Rev. Trim. Dr. Eur., 1975, 396.
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fortiori, aldus het Hof van Cassatie, wanneer er een strijdigheid is tussen
een regel van gemeenschapsrecht en een norm van intern recht. Om dit
kracht bij te zetten neemt het Hof van Cassatie impliciet doch quasi
tekstueel de uitspraak van het Hof van Justitie in de Costa-Enel-zaak
betreffende de eigen aard van het gemeenschapsrecht en in de Van Gend
en Loos-zaak betreffende de directe werking van artikel 12 van het
E.E.G.-Verdrag over(90). Hethoeft geen betoog datdeze uitspraak tot op
heden de verhouding tussen het gemeenschapsrecht en het nationaal recht
in Belgie blijft beheersen.
35. Minder bekend is de complexe nasleep die hetSki-arrest heeft gehad.
In dit geschil had de betreffende onderneming gedurende jaren ten onrechte heffingen aan de Staat betaald die, zoals nu vaststond, in strijd met
het gemeenschapsrecht waren geheven. Zonder interesten was een bedrag
aan de orde van meer dan 40.000.000 F. Zowel op het departement van
Economische Zaken als Financien reeds verzet tegen de inschrijving op de
begroting van deze som. Er werd onder meer als argument aangevoerd dat
deze heffingen waren doorberekend in de verkoopprijs. Dit punt dat in
deze zaak misschien onvoldoende aandacht heeft gekregen is in een
omvangrijke reeks recente zaken thans het voorwerp geweest van belangrijke prejudiciele beslissingen. Hoe dan ook de uitspraak van 27 mei 1971
zou slechts een definitief beslag krijgen in een besluit van de Ministerraad
van 17 april 1975 en uiteindelijk werd beslist 52.895.540 F terug te
betalen (91).
36. Het, vanuit het oogpunt van de onderneming, zeer gunstig resultaat
van de Ski-zaak zou echter niet in aile Lid-Staten hetzelfde geweest zijn.
Gemeenschapsrecht wordt immers door de nationale rechter toegepast en
zijn bevoegdheid wordt in de eerste plaats door de nationale procesregels
bepaald. In het bijzonder zijn de procestermijnen van Lid-Staat tot LidStaat zeer uiteenlopend en de regelingen voor terugvorderingen van sommen betaald aan de overheid zijn verschillend (92). Hoewel ongetwijfeld
de uniforme toepassing van eenzelfde communautaire regel kan worden
aangetast door deze verschillende nationale voorschriften heeft het Hof
moeten erkennen dat er grenzen dienen in acht genomen te worden ten

(90) R. W., 1971-1972, 424. Voor de Franse tekst, samen met de conclusies van procureur-generaal
zieJ.T., 1971,460.
(91) B.S., 16 september 1975.
(92) Dit vraagstuk werd uitvoerig besproken op het 9de FIDE Congres te Londen (1980), zie vooral
het algemeen verslag van MERTENS DE WILMARS, J., , ,L' efficacite des differentes techniques nationales de protection juridique contre les violations du droit communautaire par les autorites nationales et
les particuliers", in Remedies for breach of Community law, London, 1980.
GANSHOFVANDERMEERSCH, W.J.,
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aanzien van de doordringing van het gemeenschapsrecht in de nationale
rechtsorde. Bij inhoudelijke strijdigheid tussen communautair en nationaal recht is de rechtspraak van het Hof duidelijk: het voorrangsbeginsel
moet zijn voile uitwerking krijgen. In de arrestenRewe en Comet van 16
december 1976 werd echter aan het Hof de vraag voorgelegd of uit het
voorrangsbeginsel een zelfstandig vorderingsrecht kon worden ontleend
dat onafhankelijk was van de bestaande nationale procesregels. In casu
was de vraag gerezen of een eiser zelfs bij het verstrijken van de nationale
procestermijnen een procedure voor de rechter aanhangig kon maken, zich
beroepend op het beginsel van het primaat van het gemeenschapsrecht.
Het antwoord van Hof luidde ontkennend: bij het ontbreken van communautaire harmonisatievoorschriften is het een aangelegenheid 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 de 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" en dat de uitoefening van de rechten welke de nationale
rechter dient te handhaven in de praktijk niet onmogelijk wordt gemaakt(93). In een belangrijke reeks recente arresten bevestigt het Hof
deze in 1976 neergelegde beginselen. Een aantal van deze arresten bevatte
echter ook een uitspraak ten aanzien van de weerslag van het doorberekenen van ten onrechte geheven rechten of belastingen aan de koper enerzijds en op de vordering tot terugbetaling anderzijds.
Het gemeenschapsrecht, aldus het Hof van Justitie, verzet er zich niet
tegen dat de nationale rechterlijke instanties overeenkomstig hun nationaal recht rekening houden met het feit dat de ten onrechte ge'inde heffingen door de belastingsplichtige ondememing in haar prijzen zijn verdisconteerd, en op haar afnemers zijn afgewenteld(94). De bescherming
van de door de communautaire rechtsorde toegepaste heffingen vergt niet
dat de ten onrechte toegepaste heffingen worden terugbetaald in omstandigheden die zouden uitlopen op een ongegronde verrijking van de rechthebbenden (95). In het licht van deze rechtspraak heeft de Commissie zich
ook niet verzet tegen de Franse wet houdende de begroting 1981. Artikel
4, lid 3, van deze wet bepaalt dat wanneer onverschuldigde indirecte
belastingen overeenkomstig de algemene belastingswetgeving of rechten

(93) Jur. H.v.J., 1976, 1998 en Jur. H.v.J., 1976, 2053.
(94) H.v.J., 10 juli 1980, Mireco, 826/79, Jur. H.v.J., 1980, 2575; zie b.v. eveneens H.v.J., 27
februari 1980, Hans Just, 68/79, Jur. H.v.L., 1980, 523; H.v.J., 27 mei 1981, Essevi, 142-143/80,
nog niet gepubliceerd.
(95) Mireco, Jur. H.v.J., 1980, 2575; Hans Just, Jur. H.v.J., 1980, 523.
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en belastingen die krachtens de douaneregelingen worden gei:nd, zijn
betaald, deze alleen kunnen worden terugbetaald indien met bewijsstukken wordt aangetoond dat deze rechten niet aan de koper zijn doorberekend (96). In de huidige stand van de ontwikkeling van het gemeenschapsrecht is er slechts een verordening te vermelden waarin de
voorwaarden zijn vastgesteld waaronder communautaire rechten, belastingen en heffingen bij invoer of uitvoer kunnen worden terugbetaald
wanneer de communautaire regeling in afzonderlijke gevallen onjuist
werd toegepast (97).
37. Tenslotte nog een woord over de begrenzing in de tijd van de prejudiciele beslissingen van het Hof van Justitie. Eenmaal heeft het Hof van
Justitie gemeend, vooral omwille van de rechtszekerheid en wegens de
economische en financiele gevolgen van zijn uitspraak, de werking in de
tijd van een prejudicieel arrest te moeten beperken. Hoewel de vraag kan
gesteld worden of het Hof van Justitie bevoegd was in de prejudicit~le
procedure zich hierover uit te laten heeft het nietemin in het Defrenne
arrest van 8 april 1976 geoordeeld dat bij wijze van uitzondering de
toepasbaarheid van het direct werkend artikel119 van het V erdrag slechts
kon ingaan vanaf de datum waarop het arrest werd uitgesproken, behoudens wanneer vooraf reeds een beroep in rechte of een daarmee gelijk
te stellen klacht was ingediend (98). In het arrestSalumi van 27 maart 1980
werd voorts nog gepreciseerd dat het Hof uitsluitend bevoegd was om te
oordelen of de redenen van rechtszekerheid en de ernstige economische
problemen welke een bepaalde interpretatie kan betekenen aanwezig
waren. Het Hof lie~ er geen twijfel over bestaan dat het krachtens artikel
177 uitgeleg'de voorschrift door de nationale rechter moet worden toegepast op de rechtsbetrekkingen die tot stand gekomen zijn v66r het arrest
werd geveld. De strekking en betekenis van de voorschriften van gemeenschapsrecht worden verklaard en gepreciseerd, zoals zij reeds sedert
het tijdstip van hun inwerkingtreding hadden moeten zijn toegepast (99).

(96) Zie antwoord van de Commissie op schriftelijke vraag 1371/80 van de heer HERMAN, PB. 18 mei
1981, c 115/2.
(97) Verordening 1430/79 van 2 juli 1979 PB. L 175/1.
(98) fur. H.v.J., 1976, 481.
(99) H.v.J.,27maart1980,Sa/umi, 66, 127enl28/79,fur.H.v.J., 1980, 1260;eveneensMireco,
fur. H.v.J., 1980, 2573. In het arrestEssevi van 27 mei 1981 weigerde het Hof de werking in de tijd
van het prejudiciele arrest te beperken omdat er reeds sedertjaren over de rechtstreekse toepasselijkheid van de betrokken verdragsbepaling ,een overvloedige rechtspraak van grote verscheidenheid"
bestond die geen enkele twijfel liet bestaan over de draagwijdte van deze bepaling (nog niet
gepubliceerd). Het verzoek tot beperking in de tijd van een prejudiciele uitspraak werd eveneens
verworpen in het arrest Worringham en Humphreys van 11 maart 1981 (nog niet gepubliceerd).
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