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HooFDSTUK I 

DE RECHTSBESCHERMING VOOR HET HOF VAN JUSTITIE 

AFDELING I 

HET BEROEP TOT NIETIGVERKLARING VAN 
OVERHEIDSHANDELINGEN: 

ARTIKEL 173. tweede lid E.E.G.-VERDRAG 

I, lNLEIDING 

Zoals in de vorige overzichten werd onderstreept ligt het zwaartepunt van 
de rechtsbescher_ming der particulieren - natuurlijke- of rechtspersonen -
in de bepaling van artikel 173, tweede lid van het E.E.G.-Verdrag krachtens 
hetwelk zij beschikken over een beroepsmogelijkheid tegen 

- de tot hen gerichte beschikkingen; 
- beschikkingen die, hoewel genomen in de vorm van een verordening of 

van een beschikking gericht tot een andere persoon, hen rechtstreeks 
en individueel raken. 

Tot op de datum van 31 december 1970 waren door particulieren bij het 
Hof van Justitie op grond van artikel 173 van het E.E.G.-Verdrag in het 
totaal 4 5 zaken aanhangig gemaakt waarvan iets meer dan de helft na 
31 maart 1967 (Vierde algemeen verslag van de Commissie van de Europese 
gemeenschappen over de werkzaamheden van de gemeenschappen, 1970, 
tabel nr. 31, blz. 485; - Tiende algemeen verslag van de Commissie van de 
E.E.G., blz. 448, tabel 34). Het aantal in 1970 door particulieren tegen de 
communautaire instellingen aanhangig gemaakte zaken - niet beperkt 
tot de beroepen op grond van artikel 173 E.E.G.-Verdrag - vertoonde 
overigens een duidelijke achteruitgang vergeleken met het voorgaande 
jaar : negen tegenover twintig in 1969 (Overzicht van de werkzaamheden 
van het Hof van ]ustitie van de Europese Gemeenschappen in 1970, Luxem
burg, 1971, blz. 13). 

Van de vermelde 45 zaken was op datum van 31 december 1970 in 29 zaken 
arrest gewezen waarbij in 18 gevallen de vordering niet-ontvankelijk werd 
verklaard terwijl in 6 gevallen de vordering minstens gedeeltelijk gegrond 
werd verklaard en in 5 gevallen het beroep als ongegrond werd verworpen 
(Vierde algemeen verslag van de Commissie van de Europese Gemeenschappen, 
1970, tabel nr. 31, blz. 485). 

2. 0NTVANKELIJKHEIDSVEREISTEN. ALGEMENE BESCHOUWINGEN 

De termen zelf van artikel 173, tweede lid beperken op gevoelige wijze het 
beroepsrecht. Zoals in commentaar op deze bepaling werd onderstreept 
lijkt deze beperking minstens gedeeltelijk haar oorsprong te vinden in de 
vrees - aan de gegrondheid waaraan kan getwijfeld worden - dat bij 
gebrek aan dergelijke beperking het Hof van Justitie zou overladen worden 



met rechtsvorderingen uitgaande van particulieren waardoor het werk 
van de Commissie sterk gehinderd zoniet ongedaan zou worden ge
maakt (Ehle, D., The legal protection of enterprises of the Common Market 
withing the jurisdiction of the European Court of Justice and of National 
Courts, Common Market Law Review, 1968-69, VI, 193-204). 

Uit de arresten gewezen in de besproken periode blijkt opnieuw hoe de 
door advocaat-generaal Roemer genoemde horde der ontvankelijkheid in 
veel gevallen de weg spert voor het door particulieren ingesteld nietigheids
beroep tegen handelingen van de gemeenschapsinstellingen ( conclusie 
adv. gen. K. Roemer, 8 februari 1968 bij arrest Hof van Justitie, 13 maart 
1968, zaak 30-67, S.p.A. Industria Molitoria Imolese en 6 anderen t. 
Raad van de Europese Gemeenschappen, ]urisprudentie, XIV, 1968, 175). 
Zo men moeilijk kan inzien hoe het Hof de nu eenmaal beperkende termen 
van artikel 173 E.E.G.-Verdrag kan opzij schuiven of op een andere wijze 
interpreteren werd in de rechtsleer wel herhaaldelijk aangedrongen op een 
ruimere wettelijke omschrijving van de beroepsmogelijkheid ter gelegen
heid van een harmonisatie der betreffende bepalingen uit de drie Europese 
verdragen (zie hierover: Ehle, D., o.c., biz. 195;- Daig, Zum Klagerecht 
von Privatpersonen nach Art. 173 Absatz 2 EWG, Art. 146 Absatz 2 EAG
vertrag, in Festschrift fur Otto Riese (1964), biz. 194; - Riese, Uber den 
Rechtsschutz innerhalb der europaischen Gemeinschaften, I Eur., 1966, 
24-54). 

3• RECHTSNATUUR VAN DE BESTREDEN MAATREGEL 

Een eerste beperking van het beroepsrecht houdt verband met de rechts
natuur van de handeling die men wil bestrijden. Uit de termen van artikel 
173, tweede lid volgt a contrario dat een werkelijke verordening - in 
tegenstelling tot een handeling die slechts de vorm vertoont van een ver
ordening - op grand van deze bepaling niet kan aangevochten worden. 
Deze beperking van het beroepsrecht der particulieren in tegenstelling met 
dit waarover de lid-Staten en de Raad of de Europese Commissie beschikken 
werd onder meer uitgelegd door het feit dat de verordening, vastgesteld 
door de Raad op voorstel van de Commissie meestal na grate inspanningen 
en als gevolg van politieke compromissen tussen de lid-Staten, moet 
toegepast worden over gans het gemeenschappelijk gebied en in iedere 
lid-Staat (Bebr, G., Recours en annulation et en carence, Droit des commu
nautes europeennes, Les Novelles, biz. 319, nr. 887). 

4• Zo het rechtstreeks aanvechten van verordeningen door particulieren 
uitgesloten is blijft het hun krachtens artikel 184 van het E.E.G.-Verdrag 
mogelijk, naar aanleiding van een geschil waarbij een verordening in het 
geschil is, voor het Hof van Justitie de niet-toepasselijkheid van deze ver
ordening in te roepen. De gronden die hiervoor kunnen worden aangevoerd 
zijn diegene die vermeld zijn in artikel 173, eerste lid E.E.G.-Verdrag, te 
weten : onbevoegdheid, schending van wezenlijke vormvoorschriften, 
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schending van het V erdrag of van enige uitvoeringsregeling daarvan, mis
bruik van bevoegdheid (detournement de pouvoir). In de kininezaak werd 
aldus door de firma Chemiefarma N.V. die beroep had ingesteld tegen een 
beschikking van de Commissie, de onwettigheid ingeroepen van artikel 24 
van verordening nr. I7 en van de verordening 99/63 waaraan het vermeld 
artikel ten grondslag ligt - alsook van artikel I 5 van vordering nr. I 7. 
De ingeroepen exceptie van onwettigheid werd echter door het Hof onge
grond verklaard (Hofvan Justitie, I5 juli I970, zaak 4I-69, A.C.F. Chemie
farma N.V. t. Commissie van de Europese Gemeenschappen, Jurispru
dentie, XVI-6, I970, 66I ; 69I ; 703-704). 

5· In verschillende gevallen die tijdens de laatste jaren door het Hof van 
Justitie werden beslecht werd in de eerste plaats ingegaan op de rechts
natuur van de bestreden overheidshandeling. Dergelijke houding con
trasteert met deze aangenomen door het Hof in het vroegere Scarlata
arrest waar van meet af aan werd overwogen dat niet hoefde te worden 
nagegaan welk rechtskarakter de bestreden maatregelen droegen en dat het 
volstond vast te stellen of bedoelde handelingen verzoekers rechtstreeks en 
individueel raakten (Hof van Justitie, I april I965, zaak 40-64, Marcello 
Scarlata en anderen t. Commissie E.E.G., fur., XI, I965, 267 e.v.). In zijn 
arrest inzake S.p.A. Industria Molitoria Imolese en anderen tegen de Raad 
van de Europese Gemeenschappen daarentegen stelde het Hof dat moest 
worden onderzocht welk rechtskarakter in werkelijkheid toekwam aan het 
besluit genaamd verordening nr. I28/67, meer in het bijzonder betreffende 
de in het beroep bepaalde en beoogde artikelen 2 en 3 hiervan en de bij
lagen A en B (Hof van Justitie, I3 maart I968, zaak 30-67, S.p.A. Industria 
Molitoria Imolese e.a. t. Raad van de Europese Gemeenschappen, fur., 
XIV, I968, I64 (172)). Op grond van een analyse van het bestreden besluit, 
waarbij wordt overwogen ,dat de vaststelling van afgeleide interventie
prijzen en van drempelprijzen" - voorwerp van de bestreden maatregel -
,een integrerend deel uitmaakt van het prijzenregime dat onontbeerlijk 
wordt geacht voor de verzekering der geleidelijke totstandkoming van een 
gemeenschappelijke organisatie der markten in de sector granen" besluit 
het Hof dat de betwiste maatregel ,waarvan de bestreden bepalingen een 
integrerend deel uitmaken, onmiskenbaar een verordenend karakter 
draagt". Belangrijk is hierbij dat het Hof zich niet beperkt tot een beoor
deling van het bestreden besluit ,in zijn geheel" maar nagaat of de in het 
beroep specifi.ek beoogde onderdelen hiervan ook een verordenend karakter 
dragen. Inderdaad, getrouw aan zijn vroegere rechtspraak in zijn arresten 
van I4 december I962 in de gevoegde zaken I6 en I7/62 en I9 t.e.m. 
22-62, neemt het Hof aan dat een besluit dat als geheel een verordenend 
karakter draagt soms maatregelen kan bevatten die tot bepaalde - in de 
zin van artikel I73, tweede lid van het Verdrag - geindividualiseerde 
personen zijn gericht (Confederation nationale des producteurs de fruits 
et legumes en anderen t. Raad van de Europese Economische Gemeen
schap, gevoegde zaken I6 en 17-62, fur., VIII, I962, 943; - Federation 



nationale de la boucherie en gros et du commerce en gros des viandes en 
anderen t. Raad van de Europese Economische Gemeenschap, gevoegde 
zaken I9 en 22-62, ]ur., VIII, I962, 985;- zie ook: Hof van Justitie, I3 mei 
I97I, zaken 4I-42-43 en 44-70, N.Y. International Fruit Company e.a. 
t. Commissie, ]ur., XVII, I97I, 4II e.v. Op dit arrest wordt in een volgend 
overzicht nader ingegaan). In deze vroegere rechtspraak werd uitdrukkelijk 
gesteld dat dergelijke maatregelen die het karakter van beschikkingen ver
tonen door particulieren kunnen bestreden worden op grond van artikel I 73, 
tweede lid E.E.G.-Verdrag. Door zulkdanige interpretatie wordt gepoogd 
een zekere uitbreiding te geven aan het beroepsrecht van particulieren. 
Het aldus ontleden en beoordelen van de samenstellende elementen van 
een verordening zal wei dienen gepaard te gaan met de nodige omzichtig
heid en gematigdheid wil men niet de eigen structuur en het algemeen 
bindend karakter van de verordening aantasten (Bebr, G., o.c., nr. 886, 
biz. 3I8). In de zaak 30-67 echter oordeelde het Hof dat de beoogde be
palingen, in het bijzonder de voorschriften van artikel 2 van de verordening 
waarvan de draagwijdte bepaald werd in de bijlagen A en B, wei degelijk 
eveneens een verordenend karakter droegen. Het beroep werd dan oak 
niet ontvankelijk verklaard. Het verordenend karakter wordt daarbij af
geleid uit het feit dat de bestreden voorschriften .,niet binnen de commer
cialisatie centra de belangen van bepaalde nader aangeduide of te identi
ficeren personen betreffen, doch de belangen van in abstracto omschreven 
groepen verbruikers en handelaren, die aileen door hun deelname · aan ·de 
markt voor de betrokken produkten worden gekarakteriseerd" (]ur., 
XIV, I968, 173). Het Hof wendt hier de beoordelingscriteria aan die het 
reeds in zijn arresten in de gevoegde zaken I6 en 17-62 en I9 t.e.m. 22-62 
toegepaste en waaraan eveneens door advocaat-generaal Roemer werd 
herinnerd in zijn conclusies bij het Scarlata-arrest van I april 1965 (]ur., 
XI, 1965, 287-288). In verschillende latere arresten ging het Hof nag 
nader in op het onderscheid tussen verordeningen en beschikkingen. Na 
duidelijk vooropgesteld te hebben dat ., ter beslissing omtrent de ont
vankelijkheid van het beroep client te worden nagegaan of de bestreden 
handeling een verordening is dan wei een beschikking in de zin van de 
artikelen I73 en I89" overweegt het Hof in een arrest van II juli I968 
(zaak 6-68) dat het onderscheidingscriterium ligt in de .,aldan niet algemene 
strekking van de betrokken handeling" (Hof van Justitie, I I juli I968, 
zaak 6-68, Zuckerfabrik Watenstedt GmbH t. Raad van de Europese 
Gemeenschappen, ]ur., XIV, I968, 570 (578)). Na een analyse van de be
streden bepaling - artikel 9, derde lid van de verordening nr. 1009/67/ 
E.E.G. van de Raad der Europese Gemeenschappen van I8 december 
I967 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector 
suiker - stelt het Hof vast dat in de litigieuze bepaling het prijzenregime 
van een produkt (ruwe rietsuiker)- en dientengevolge ook de rechten en 
verplichtingen van kopers en verkopers, de fabrikanten daaronder begre
pen - worden geregeld en zulk een maatregel , , van algemene strekking'' 
is daar zij .,op objectief omschreven situaties van toepassing is en voor 
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algemene en in abstracto omschreven categorieen van personen tot rechts
gevolgen leidt". Van belang is vooral de verdere overweging ,dat een 
handeling haar verordenend karakter niet kan verliezen door het enkele 
feit, dat het aantal - of zelfs de identiteit - der rechtssubjecten op wie 
zij op een gegeven ogenblik van toepassing is, min of meer nauwkeurig 
kan worden bepaald, zolang maar vaststaat, dat die toepassing voortvloeit 
uit de aanwezigheid van een objectieve feitelijke of rechtstoestand als in de 
handeling, gezien haar objectieve doelstelling, bedoeld". 

6. Deze opvallende verfijning van de beoordelingscirteria inzake de rechts
natuur van de communautaire handelingen vindt men hernomen en be
vestigd in een arrest van I6 april I970 (Hof van Justitie, I6 april I970, 
zaak 64-69, La Compagnie fran<;:aise commerciale et financiere, S.A. 
t. Commissie van de Europese Gemeenschappen, fur., XVI, I970, 22I 
(227)), terwijl in twee andere op dezelfde datum gewezen arresten eveneens 
onderstreept wordt - zoals ook reeds in de zaak 6-68 was aangestipt -
dat ,door de enkele omstandigheid dat een algemeen voorschrift de ver
schillende justitiabelen niet gelijkelijk treft, daaraan het verordenend karak
ter niet wordt ontnomen" daar ,de aard van een algemene bepaling mede
brengt dat haar uniforme toepassing betrokkenen a! naar hun bijzondere 
positie en speciale werkzaamheden, in ongelijke mate kan treffen" (Hof 
van Justitie, r6 april I970, zaak 63-69, La Compagnie fran<;:aise commer
ciale et financiere, S.A. t. Commissie van de Europese Gemeenschappen, 
fur., XVI, 1970, 205 (2II); - idem, zaak 65-69, La Compagnie d'appro
visionnement de transport et de credit, S.A. t. Commissie van de Europese 
Gemeenschappen, fur., XVI, I970, 229 (234)). Waar het op aan komt is 
te weten of men ,zich bevindt voor een objectief vaststaande situatie" 
(Hof van Justitie, I I juli I968, zaak 6-68, Zuckerfabrik Watenstedt 
GmbH t. Raad van de Europese Gemeenschappen, fur., XIV, I968, 
570 (579)). 
Tenslotte werd door het Hof eveneens gesteld dat een voorschrift waarin 
wordt bepaald vanaf welke datum verordenende voorschriften van toe
passing zullen zijn - behoudens in geval van detournement de pouvoir -
een zelfde algemeen karakter draagt als deze voorschriften (Hof van Justitie, 
I6 april I970, zaak 63-69, La Compagnie fran<;:aise commerciale et finan
ciere, S.A. t. Commissie, fur., XVI, I970, 2I2) en ,dat de omstandigheid 
dat een overgangsvoorschrift slechts betrekking heeft op bepaalde situaties, 
welke v66r een daarbij vastgestelde datum zijn ontstaan en derhalve veelal 
bij inwerkingtreding van het voorschrift reeds ontstaan, niet wegneemt 
dat het een integrerend dee! uitmaakt van de oude en nieuwe bepalingen, 
welke zij beoogt te verzoenen, en derhalve evenals deze bepalingen van 
algemene aard is" (Hof van Justitie, I6 april I970, zaak 64-69, idem, ]ur., 
XVI, 1970, 227). 

7• Zo aldus op positieve wijze de rechtsnatuur van een verordening en de 
beoordelingscriteria werden verduidelijkt kan anderzijds uit verschillende 



recente arresten afgeleid worden dat de rechtstreekse toepasselijkheid en de 
directe gevolgen verbonden aan de litigieuze maatregel geen voldoende 
criteria uitmaken om te besluiten dat men met een verordening en niet 
met een beschikking te maken heeft (Hof van Justitie, 6 oktober 1970, 
zaak 9-70, F. Grad t. Finanzamt Traunstein (verzoek om een prejudiciele 
beslissing, ingediend door het Finanzgericht van Munchen), fur., XV, 
1970, 825; - Hof van Justitie, 21 oktober 1970, zaak 20-70, Transports 
Lesage C0 t. Hauptzollamt Freiburg (verzoek om een prejudiciele beslis
sing, ingediend door het Finanzgericht Baden-Wurttemberg, Freiburg 
fur., XVI, 1970, 861; - Hof van Justitie, 21 oktober 1970, zaak 23-70, 
E. Haselhorst t. Finanzamt Dusseldorf-Altstadt (verzoek om een preju
diciele beslissing, ingediend door het Finanzgericht Dusseldorf), fur., 
XVI, 1970, 88r). 

8. Uit de rechtspraak van de laatste jaren blijkt aldus dat het Hof van 
Justitie deze eerste grond van niet ontvankelijkheid, gesteund op de 
rechtsnatuur der bestreden handeling, op belangrijke wijze heeft ver
duidelijkt zonder echter iets af te doen aan het beginsel dat maatregelen 
met een verordenend karakter door particulieren op grond van artikel 173, 
tweede lid E.E.G.-Verdrag niet kunnen aangevochten worden. 

9· Anderzijds werd er in een arrest van 18 november -1970 ook, minstens 
op impliciete wijze, aan herinnerd dat aanbevelingen en adviezen evenmin 
het voorwerp kunnen vormen van een beroep op grond van de betrokken 
bepaling (Hof van Justitie, r8 november 1970, zaak 15-70, A. Chevalley 
t. Commissie van de Europese Gemeenschappen, fur., XVI, 1970, 975). 
Het Hof wees er immers op dat het begrip handeling welke grond kan 
opleveren tot een beroep op grond van artikel 173 identiek is als datgene 
dat het voorwerp kan wormen van een vordering krachtens artikel 175, 
hetwelk op uitdrukkelijke wijze aanbevelingen en adviezen uitsluit van de 
voor particulieren openstaande vordering tot vaststellen van een onwettig 
verzmm. 

Het beroep ingesteld tegen hetgeen door het Hof beschouwd werd als een 
weigering tot het verstrekken van een advies werd niet ontvankelijk ver
klaard. In zijn conclusie in dezelfde zaak was advocaat-generaal Dutheillet 
de Lamothe tot eenzelfde besluit gekomen op grond van de tekst van artikel 
r 73 zelf waar in het tweede lid wordt verwezen naar de voorwaarden waarin 
een lid-Staat, de Raad of de Commissie een beroep kan instellen tegen 
een gemeenschapshandeling en waarbij aanbevelingen of adviezen va:Q. 
dergelijk beroep zijn uitgesloten. Wat dit laatste tekstargument betreft 
kan men zich wei afvragen of dezelfde voorwaarden naarwaar verwezen wordt 
in artikel 173, tweede lid niet beperkt zijn tot de nietigheidsgronden ver
meld in het eerste lid. 
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10. BESCHIKKINGEN IN DE VORM VAN VERORDENING OF GERICHT TOT EEN 

ANDER PERSOON; VOORWAARDE VAN HET INDIVIDUEEL EN RECHTSTREEKS 

GERAAKT ZIJN 

Het beroep door particulieren ingesteld tegen beschikkingen, genomen in 
de vorm van een verordening - alhoewel geen echte verordeningen -
of tegen beschikkingen gericht tot een ander persoon, is onderworpen 
aan de cumulatief toepasselijke voorwaarden dat de beschikking diegene 
die het beroep instelt rechtstreeks en individueel raakt. 

Tussen deze beide voorwaarden wordt overigens - zoals blijkt uit het 
Eridania arrest niet steeds een scherp onderscheid gemaakt (Hof van 
Justitie, 10 december 1969, zaak 10-68, Societa Eridania Zuccherifici 
Nazionali en anderen t. Commissie van de Europese Gemeenschappen, 
bijgestaan door Co.Pro- B.- Cooperativa produttori Bieticolli en anderen, 
fur., XV, 1969, 459 e.v.). In deze zaak strekte het ingesteld beroep tot 
nietigverklaring van een aantal beschikkingen van de Commissie waarbij 
aan bepaalde in Italie gevestigde suikerfabrieken bijstand van het Europees 
Orientatie- en Garantiefonds voor de Landbouw was toegekend. Ver
zoeksters - eveneens Italiaanse suikerfabrikanten - stelden dat zij 
rechtstreeks en individueel geraakt waren door de bestreden beschikkingen 
daar zij, waar de verleende bijstand wijziging kon brengen in de mede
dingingsverhoudingen op de Italiaanse suikermarkt, werden geschaad door 
het aldus aan de adressanten der bestreden beschikkingen - hun concur
renten - toegekend voordeel. De bestreden beschikkingen waren volgens 
verzoeksters rechtstreeks en individueel van invloed op hun positie op 
de Italiaanse suikermarkt. Het Hof daarentegen- in tegenstelling met de 
conclusie van advocaat-generaal Roemer- oordeelde dat deze ontvanke
lijkheidsvereisten niet vervuld waren. Daarbij werd als kern van het betoog 
gesteld dat ,de enkele omstandigheid dat een besluit invloed kan uit
oefenen op de mededingingsverhoudingen zoals die zich op de betrokken 
markt voordoen, niet reeds medebrengt dat iedere ondernemer die op 
enigerlei wijze in een concurrentieverhouding staat tot de adressaat van 
het besluit, als rechtstreeks en individueel door hetzelve geraakt is te be
schouwen", maar ,dat er specifieke omstandigheden moeten bestaan om 
deze justitiabele, volgens wie het besluit zijn eigen positie op de markt 
bei:nvloedt, in de gelegenheid te stellen zich krachtens artikel 173 te voor
zien". In casu oordeelde het Hof dat dergelijke specifieke omstandigheden 
niet voorhanden waren en dat aan de krachtens de bestreden beschikkingen 
verleende bijstand- wegens de aan de regeringen toekomende bevoegd
heid tot opstellen van de verdelingscriteria - geen rechtstreekse invloed 
op de quotaverdeling kon toegekend worden. Opmerkenswaard is dat 
advocaat-generaal Roemer, eveneens op grond van een analyse van het 
mechanisme der quotaverdeling en van de respectieve rol van de commu
nautaire overheid en de regeringen der lid-Staten tot een tegenovergesteld 
besluit kwam en oordeelde dat ,hoewel ( ... ) de discretionaire bevoegd
heden der overheid op het stuk van de toewijzing der quota een breuk 
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in de causale keten - communautaire handeling I rechtsgevolgen -
schijnen op te leveren, zulks ( ... ) niet wil zeggen dat verzoeksters niet als 
rechtstreeks getroffen zijn te beschouwen" (fur., 1969, XV, 492). Hierbij 
stelde de advocaat-generaal voorop dat men zich bij het beoordelen van de 
tussenkomst voor de nationale overheden en de invloed hiervan op de 
voorwaarde van het rechtstreeks geraakt zijn niet tot een ,zuiver tech
nische rechtsbeschouwing" mag laten verleiden maar dat , veeleer de 
gehele materiele situatie in ogenschouw client te worden genomen waar
door het ,vrije goedvinden" van de overheid tot zijn reele betekenis wordt 
teruggebracht" : in een dergelijke optiek zou men dan eventueel tot het 
inzicht kunnen komen ,dat in werkelijkheid een communautaire handeling 
de definitieve afsluiting vormt van een procedure waarin ook de Staat een 
rol speelt". 

Het Eridania-arrest lijkt andermaal te bevestigen dat het Hof een restric
tieve interpretatie voorstaat van de ontvankelijkheidsvereisten van het 
beroep door particulieren ingesteld tegen beschikkingen gericht tot een 
ander persoon (lid-Staat of particulier). Een al te beperkende interpretatie 
lijkt echter te moeten vermeden worden wil men de rechtsbescherming 
der particulieren niet in vele gevallen tot een ijdel begrip herleiden. Zoals 
advocaat-generaal Roemer in zijn uitgebreide conclusie in dezelfde zaak 
onderstreepte mag de ,ongelukkige redactie van artikel 173, lid 2 niet 
leiden tot een uitlegging \Velke cl_e procesbevoegdheid al te zeer zou in
perken, zodat van handelingen welke aan bepaalde personen ten goede 
komen (men denke aan kartelrechtelijke beschikkingen), handelingen 
waarvan ongetwijfeld vaststaat tot wie zij zijn gericht, doch waaraan tevens 
nadelige gevolgen voor derden kunnen zijn verbonden, geen nietigver
klaring kan worden gevraagd". 

II. ,RECHTSTREEKS GERAAKT
11 

Waar er met betrekking tot de voorwaarden van rechtstreeks en indivi
dueel geraakt zijn tot dusver vooral rechtspraak bestond over het begrip 
individueel raken ligt het belang van het arrest van 16 juni 1970 in de 
zaak 69-69 vooral hierin dat het Hof zich uitspreekt over het rechtstreeks 
raken (Hof van Justitie, 16 juni 1970, zaak 69-69, S.A. Alcan Aluminium 
Raeren en andere t. Commissie van de Europese Gemeenschappen, 
]ur., XVI, 1970, 385; - zie eveneens : Hof van Justitie, zaak 106-107-63, 
I juli 1965, Firma A. Toepfer K.G. en firma Getreide-Import-Gesell
schaft I Commissie van de E.E.G., ]ur., XI, 1965, 507, met conclusies 
advocaat-generaal Roemer; - zie ook : Hof van Justitie, 13 mei 1971, 
zaak 41 t.e.m. 44-70, N.V. International Fruit Company e.a. t. Commissie, 
]ur. XVII, 1971, 4I I : in een volgend overzicht wordt hierop nader inge
gaan). 

Het door de S.A. Alcan Aluminium Raeren en twee andere Belgische on
dernemingen ingesteld beroep strekte tot nietigverklaring van een beschik
king waarbij de Commissie van de Europese Gemeenschappen aan het 



Koninkrijk Belgie en het Groothertogdom Luxemburg voor 1968 de 
machtiging tot het openen van een tariefcontingent voor ruw aluminium 
weigerde. De bestreden beschikking was derhalve gericht tot twee lid
Staten en, overeenkomstig artikel 173, tweede lid E.E.G.-Verdrag, moest 
derhalve onderzocht worden of de verzoeksters hierdoor rechtstreeks en 
individueel geraakt werden. 
Het Hof stelde vast dat de beschikkingen van de Commissie waarbij 
machtiging wordt verleend tot het openen van nationale tariefcontingenten 
slechts een bevoegdheid voor de betrokken lid-Staten doen ontstaan, doch 
aan de mogelijke begunstigden van later door genoemde Staten te nemen 
maatregelen geen rechten toekennen. Het Hof trekt hieruit de conclusie 
dat ,het toekennen van een tariefcontingent tegen gereduceerd recht op 
grond van Protocol XII (inzake ruw aluminium) aan het Koninkrijk Belgie 
en het Groothertogdom Luxemburg niet ten gevolge zou hebben gehad 
dat de ondernemingen, die in het genot der aldus geschapen voordelen 
konden worden gesteld, door deze toekenning rechtstreeks zouden worden 
geraakt". Anders gezegd, zoals advocaat-generaal J. Gand het uitdrukt 
in zijn conclusie, ,niet de beschikking van de Commissie, doch de hande
ling van de Staat vormt ( ... ) de onmiddellijke oorzaak van de rechtspositie 
der betrokkenen" (fur., XVI, 1970, 398). Opvallend is hierbij dat waar de 
advocaat-generaal, inhakend op de discussie tussen de partijen, toegeeft 
dat er een ,nauw verband bestaat tussen de door de Commissie naast 
elkander gestelde begrippen rechtstreeks toepasselijke handeling en handeling 
die de particulieren rechtstreeks raakt, het Hof daarentegen, in tegenstelling 
met bepaalde overwegingen uit het vroeger Toepfer arrest, de verwijzingen 
naar dergelijk verband vermijdt en zich niet uitspreekt nopens de vraag 
in welke mate de rechtstreekse toepasselijkheid van een handeling als een 
criterium kan beschouwd worden voor het al dan niet rechtstreeks geraakt 
zijn door een handeling. 
In antwoord op het door verzoeksters ingeroepen middel dat de bestreden 
handeling een beschikking is die een afwijzing en geen machtiging inhoudt 
stelt het Hof dat verzoeksters door deze afwijzende beschikking niet op 
een andere wijze worden geraakt dan het geval zou zijn bij de positieve 
beschikking die zij willen uitlokken : inderdaad, de nietigverklaring van 
de bestreden negatieve beslissing kan, volgens het Hof, aan verzoeksters 
het door hen nagestreefde voordeel niet verschaffen aangezien dit voor hen 
slechts kan voortvloeien uit de opening van een tariefcontingent door het 
nationale bestuur, zulks in aansluiting op een door de Commissie aan de 
betrokken lid-Staat verleende machtiging. Het ingesteld beroep bleek 
derhalve in werkelijkheid ten doel te hebben de Commissie een maatregel 
te doen nemen die volgens Protocol XII alleen gevolgen kan hebben voor 
de lid-Staten. 

Op grond van het vastgesteld niet rechtstreeks geraakt zijn door de 
bestreden beschikking werd het beroep niet ontvankelijk verklaard. 
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12. ,.INDIVIDUEEL GERAAKT" 

De voorwaarde van het individueel geraakt zijn werd door advocaat-generaal 
Roemer in zijn conclusie bij het arrest in zaak 30-67, met verwijzing naar 
de vroegere rechtspraak van het Hof (zaken 25-62; 1-64; 38-64 en 40-64) 
als volgt omschreven : (om individueel geraakt te zijn) ,.moet verzoeker 
op grond van zekere bijzondere hoedanigheden dan wel op grond van 
een feitelijke situatie, welke hem ten opzichte van ieder ander karakteriseert 
getroffen en daarmede op dezelfde wijze als de adressaat van een be
schikking gei:ndividualiseerd zijn" (advocaat-generaal Roemer, conclusie 
8f ebruari 1968 in zaak 30-67, Hof van Justitie, 13 maart 1968, zaak 30-67, 
S.p.A. Industria Molitoria Imolese en 6 anderen t. Raad van Europese 
Gemeenschappen, fur., XIV, 1968, 177). 

In zijn arrest in dezelfde zaak paste het Hof dit criterium toe door te stellen 
dat de bestreden bepalingen ,.niet binnen de verschillende commerciali
satie-centra de belangen van bepaalde nader aangeduide of te identificeren 
personen betreffen, doch de belangen van in abstracto omschreven groepen 
verbruikers en handelaren, welke alleen door hun deelname aan de markt 
van de betrokken produkten worden gekarakteriseerd" (fur., XIV, 1968, 
173). 

13· NIETIGHEIDSGRONDEN. ALGEMEEN 

Ook wanneer men erin slaagt de horde der ontvankelijkheid te over
schrijden blijft het beroep tegen een communautaire overheidshandeling 
natuurlijk nog onderworpen aan bepaalde grondvereisten : krachtens 
artikel 173, eerste lid waarnaar het tweede lid verwijst, kan het beroep 
slechts ingesteld worden wegens onbevoegdheid, schending van wezenlijke 
vormvoorschriften, schending van het Verdrag of van enige uitvoerings
regeling daarvan, misbruik van bevoegdheid (detournement de pouvoir). 

Zonder te besluiten tot nietigverklaring van de aangevochten overheids
handelingen bracht het Hof in de besproken periode toch enige verduide
lijking betreffende bepaalde van de ingeroepen maar niet weerhouden 
nietigheidsgronden. 

14. ScHENDING VAN HET VERDRAG OF VAN ENIGE UITVOERINGSREGELING : 

GRONDRECHTEN 

In het kader van een prejudiciele procedure stelde het Hof van Justitie 
in verschillende arresten dat de fundamentele rechten van de mens of de 
grondrechten besloten liggen in de algemene beginselen van gemeenschaps
recht waarvan het Hof de eerbiediging moet verzekeren (Hof van Justitie, 
12 november 1969, zaak 29-69, Erich Stauder t. Stad Ulm - Sozialamt 
(verzoek om prejudiciele beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht 
Stuttgart), fur., XV, 1969, 419 (425); - Hof van Justitie, 17 december 
1970, zaak 11-70, Internationale Handelsgesellschaft GmbH. Einfuhr- und 
Vorattstelle fiir Getreide und Futtermittel (verzoek om een prejudiciele 
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beslissing, ingediend door het Verwaltungsgericht Frankfurt, fur., XVI, 
1970, II25 (II35-II36);- Hof van Justitie, 17 december 1970, zaak 25-70, 
Einfuhr- und Vorratsstelle fiir Getreide und Futtermittel t. Koster, 
Berodt & C0 (verzoek om een prejudicicle beslissing, ingediend door het 
Hessische Verwaltungsgerichtshof), fur., XVI, 1970, II6r (II76-I177). 
Hierbij werd echter met nadruk onderstreept dat het Hof alleen de hand
having van deze grondrechten moet verzekeren die werkelijk deel uit
maken van het gemeenschapsrecht; beweerde inbreuken op grond
rechten die alleen in de grondwet van een lid-Staat zijn neergelegd zonder 
dat ze kunnen beschouwd worden als ook deel uitmakend van het ge
meenschapsrecht, kunnen niets afdoen aan de rechtsgeldigheid van een 
handeling der gemeenschap of aan de werking dier handeling op het grond
gebied van die Staat (Hof van Justitie, 17 december 1970, zaak II-7o, 
fur., XVI, 1970, r 135). Deze conclusie berust op het hoofdbeginsel van de 
autonomie en de eigen aard van het gemeenschapsrecht als rechtsbron 
hetgeen meebrengt dat de geldigheid van gemeenschapshandelingen 
alleen aan het gemeenschapsrecht mag worden getoetst (idem, l.c.). De 
naleving van dit beginsel belet natuurlijk niet dat het Hof ook de eerbie
diging zal verzekeren van grondrechten die weliswaar behoren tot het 
gemeenschapsrecht maar voortvloeien uit de gemeenschappelijke con
stitutionele traditie der lid-Staten wat, met betrekking tot grondrechten 
niet zelden het geval zal zijn. Uiteraard kan men geen opsomming geven 
van de - ook ongeschreven - grondrechten of fundamentele rechts
beginselen waarop particulieren zich in het kader van de beroepsprocedure 
van artikel 173 E.E.G.-Verdrag kunnen beroepen. Voor het Hof werd 
onder meer in de hierboven vermelde zaken II-70 en 25-70 beroep ge
daan op schending van het beginsel van economische vrijheid en van het 
evenredigheidsbeginsel dat een verbod inhoudt van onevenredigheid of 
wanverhouding tussen doel en opgelegde rniddelen (in casu : verplichting 
tot uitvoer en stellen van waarborg - die verbeurd kan worden - als 
voorwaarde voor de afgifte van uitvoercertificaten met als uiteindelijk 
doel de goede werking van de gemeenschappelijke graanmarkt). Andere 
beginselen waarvan de schending door het Hof werd gesanctioneerd be
troffen : het beginsel van de gelijkheid van ondernemingen voor de' econo
mische wetgeving, het principe der rechtszekerheid en van de verworven 
rechten ingeval van intrekking van onwettige handelingen (zie : Van 
Gerven, W., Overzicht van de wetgeving, de rechtspraak en de rechtsleer, 
Europees recht ( vestigingsrecht, kartelrecht en rechtsbescherming), nr. r 66, 
T.P.R., 1964, 739, met verwijzingen). 

15, SCHENDING VAN WEZENLIJKE VORMVOORSCHRIFTEN. 

MoTrvERINGSPLICHT 

Gevraagd bij prejudiciele beslissing uitspraak te doen over de geldigheid 
van verordening nr. 144/65 van de Commissie, houdend instelling van een 
compenserende heffing bij invoer van tafeldruiven van de open grand uit 
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Bulgarije en Roemenie, verduidelijkte het Hof de inhoud van de moti
veringsplicht en stelde daarbij het beginsel voorop dat ,de omvang van 
de motiveringsplicht, in artikel 190 van het verdrag omschreven, van de 
aard van de handeling afhangt" (Hof van Justitie 13 maart 1968, zaak 
5-67, Firma W. Beus GmbH und C0 t. Hauptzollamt Munchen- Lands
bergerstraBe (verzoek om een prejudiciele beslissing, ingediend door het 
Finanzgericht Munchen), fur., XIV, 1968, 220 (135)). Artikel 190 E.E.G.
Verdrag bepaalt : ,De vorderingen, richtlijnen en beschikkingen van de 
Raad en van de Commissie worden met redenen omkleed en verwijzen 
naar de voorstellen of adviezen welke krachtens dit verdrag moeten worden 
gevraagd"). Wat een verordening betreft kan volgens het Hof worden 
volstaan met vermelding van het geheel der omstandigheden die tot haar 
uitvaardiging hebben geleid enerzijds en van haar algemene doelstellingen 
anderzijds, zonder dat een specifieke opsomming van de soms talrijke 
en ingewikkelde feiten met het oog waarop de verordening werd uitge
vaardigd noch een min of meer volledige beoordeling van die feiten mag 
worden verlangd (zaak 5-67, l.c.). Oordelend op een beroep door de 
regering van de Italiaanse Republiek ingesteld tot nietigverklaring van een 
beschikking van de Commissie overwoog het Hof, overeenkomstig zijn 
vroegere rechtspraak dat ,uit een motivering duidelijk en ondubbelzinnig 
moet blijken van de gronden waarop de handeling berust" (Hof van Justitie, 
9 juli 1969, zaak 1-69, Regering van de Italiaanse Republiek t. Commissie 
van de Europese Gemeenschappen, ]ur., XV, 1969, 277 (285)). In casu 
werd geoordeeld dat de bewoording der machtiging (het voorwerp der 
bestreden beschikking) en met name de verwijzing- in de noten- naar 
eerdere beschikkingen der Commissie de regering, tot wie deze beschik
kingen immers waren gericht, genoegzaam konden inlichten en haar doen 
inzien in welke samenhang haar verzoek om machtiging werd onderzocht 
en beoordeeld. 

16. In de zaak 41-69 betreffende een door de N.V. Chemiefarma ingesteld 
beroep tegen een beschikking van de Commissie waarbij een boete was 
opgelegd wegens schending van artikel 85, eerste lid E.E.G.-Verdrag 
beriep verzoekster zich eveneens onder de talrijke opgeworpen middelen 
met betrekking tot de procedure en de vormvereisten op ,schending van 
wezenlijke vormvoorschriften wegens gebrekkige motivering" (Hof van 
Justitie, 15 juli 1970, zaak 41-69, ACF Chemiefarma N.V. t. Commissie 
van de Europese Gemeenschappen, ]ur., XVI, 1970, 661 (692-694)). 
Onder meer verweet . verzoekster de Commissie in haar beschikking niet 
te hebben geantwoord op belangrijke gedeelten van haar memorie van 
antwoord op de mededeling van de punten van bezwaar. Als antwoord 
op dit middel wees het Hof erop dat ,de Commissie krachtens artikel 190 
van het verdrag gehouden is haar beschikkingen te motiveren door de 
feitelijke elementen te vermelden, waaruit de wettigheid van de maatregel 
blijkt, alsmede de overwegingen die haar tot het nemen der beschikking 
hebben geleid" maar ,dat daarentegen niet wordt geeist dat de Commissie 



ingaat op aile punten van feitelijke of juridische aard, welke door ieder der 
betrokkenen in de loop der administratieve procedure aan de orde zouden 
zijn gesteld" (fur., XVI, 1970, 692-693). Wat in het bijzonder beschikkin
gen betreft waarbij een geldboete wordt opgelegd, werd geoordeeld dat 
de ,gegeven motivering voldoende moet worden geacht, wanneer zij 
duidelijk en samenhangend de feitelijke oordelen en juridische opvattingen 
aangeeft, waarop de veroordeling van betrokkenen steunt zodat zowel 
dezen als het Hof van de hoofdpunten der door de Commissie gevolgde 
redenering kennis kunnen nemen". Elementen die de Commissie , terecht 
of ten onrechte" als niet ter zake dienend beschouwt mag zij in de over
wegingen harer beschikking buiten bespreking laten. 

Tenslotte moet volgens het Hof de motivering voldoende worden geacht 
wanneer de daarbij vermelde gegevens volstaan om een goed begrip van 
de redenering der Commissie en de toetsing door het Hof mogelijk te 
maken (fur., XVI, I970, 694). 

17. In dezelfde kininezaak werden door de betrokken partijen die de be
schikking van de Commissie aanvielen nog verschillende andere middelen 
met betrekking tot de procedure en de vormvereisten opgeworpen. De 
aldus ingeroepen grieven betroffen de mededeling van de punten van 
bezwaar, de raadpleging van het administratief dossier, de redactie van het 
procesverbaal van het verhoor, de procedure van het adviescomite, de deel
neming van de partijen aan de administratieve behandeling, de samen
stelling van het administratief orgaan en de aan de beschikking gegeven 
publiciteit. Deze grieven werden - op een beperkte uitzondering na -
niet gegrond geacht maar leidden het Hof er niettemin toe· de inhoud van 
verschillende procedure-vereisten, die onder meer het recht van verweer 
moeten waarborgen, te verduidelijken (Hof van Justitie, 15 juli 1970, 
zaak 4I-69, ACF Chemiefarma N.V. t. Commissie van de Europese 
Gemeenschappen, fur., XVI, I970, 687-692; - idem, zaak 44-69, Buchler 
& co t. Commissie, fur., XVI, I970, 733 (753-756); -idem, zaak 45-69, 
Boehringer Mannheim GmbH t. Commissie, fur., XVI, I970, 769 (798-
802)). 

Wat onder meer de verplichting in hoofde van de Commissie betreft om 
de betrokken partijen vooraf in kennis te stellen van de pun ten van bezwaar 
waarop zij haar beschikking zal steunen, onderstreept het Hof dat de mede
deling van de punten van bezwaar aan de wettelijke vereisten beantwoordt 
wanneer zij ,zij het beknopt doch duidelijk, de belangrijkste feiten ver
meldt waarop de Commissie zich beroept". De Commissie voldoet aan 
de haar krachtens artikel I9, paragraaf I van de verordening I7 opgelegde 
verplichting wanneer zij in de loop van de administratieve behandeling 
de voor het voeren van verweer noodzakelijke gegevens voorlegt (artikel 
19, § I, verordening nr. I7 legt aan de Commissie de verplichting op om 
belanghebbenden in de gelegenheid te stellen hun standpunt ten aanzien 
van het hun door de Commissie ten laste gelegde kenbaar te maken, al-
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vorehs een beschikking betreffende boete-oplegging te nemen). In gevai 
van twijfel nopens de vraag of de mededeling door de Commissie aan een 
belanghebbende partij van bepaalde stukken waarvan deze partij inzage 
verlangt met het oog op haar verweer, het zakengeheim van andere- even
eens betrokken - ondernemingen niet zou schenden oordeelde het Hof 
dat de Commissie vooraleer het verzoek tot mededeling af te wijzen met 
een beroep op het bewaren van dit zakengeheim, ,de mening van de andere 
betrokken ondernemingen had kunnen vragen over de door verzoekster 
verlangde mededeling van hen betreffende documenten". 

Wat de taal van de procedurestukken- in casu- het proces-verbaal van 
verhoor - betreft herinnerde het Hof eraan dat ,ingevolge artikel 3 der 
Raadsverordening nr. I de stukken die door de instellingen aan een per
soon ressorterende onder de jurisdictie van een Lid-Staat worden gezonden 
in de taal van die Staat worden gesteld". 

Het niet naleven van deze vormvereiste kan de regelmatigheid van het 
procedurestuk aantasten voor zover echter blijkt dat de vastgestelde on
regelmatigheid nadelige gevolgen heeft voor de adressaat. Dergelijke 
gevolgen waren volgens het Hof in de kininezaak niet aanwezig daar het 
bleek dat verzoekster met vrucht van de inhoud van het procesverbaal 
had kunnen kennis nemen en niet stelde dat het procesverbaal ten gevolge 
van de taalonregelmatigheid wezenlijke onjuistheden of lacunes te haren 
opzichte bevatte (zaak 4I-69, fur., XVI, I970, 689-690.) 

AFDELING 2 

BEROEP TOT VASTSTELLING VAN ONREGELMATIGE WEIGERING 
TOT BESLUITEN. ARTIKEL 275 E.E.G.-VERDRAG. ONWETTIG 

VERZUIM 

18. De draagwijdte van het eerder duister artikel I75 E.E.G.-Verdrag 
werd in de. besproken periode op bepaalde pun ten ietwat verduidelijkt. 

Vooreerst volgt uit het Eridania-arrest dat de bedoelde bepaling die de 
vaststelling van een onwettig verzuim mogelijk maakt niet mag noch kan 
worden aangewend om op onrechtstreekse wijze datgene te bereiken wat 
slechts binnen de perken van artikel I 73 kan worden bekomen. 

Indien men zou aannemen dat een belanghebbende, na de instelling van 
welke een handeling is uitgegaan, om intrekking daarvan te hebben ge
vraagd, bij stilzitten der Commissie dit achterwege laten van het gevraagd 
besluit, krachtens artikel 175, zou mogen voorleggen aan het Hof, zou dit 
- volgens het Hof - neerkomen op het open stellen van een bijkomende 
beroepsmogelijkheid tegen handelingen van de gemeenschapsinstellingen 
hetgeen niet beantwoordt aan de betekenis van artikel 175 (Hofvan Justitie, 
ro december I969, gevoegde zaken I en I8~68, Societa Eridania Zuccheri
fici Nazionali en anderen t. Commissie van de Europese Gemeenschappen 
bijgestaan door Co.Pro. B. - Cooperativa produttori Bieticolli en anderen, 
]ur., XV, 1969, 459 (482-483)). 



In het onderhavig geva1 hadden verzoeksters op grond van artike1 173, 
tweede lid om nietigverklaring verzocht van een drietal beschikkingen der 
Commissie waarbij aan bepaalde in Italii:! gevestigde suikerfabrieken bij
stand uit het Europese Orientatie- en Garantiefonds voor de,.Landbouw 
werd verleend. Enkele maanden later dienden zij een tweede verzoek
schrift in, ditmaal gesteund op artikel 175 en strekkende tot nietigver
klaring van de ,implicite gegeven afwijzende beschikking blijkende uit het 
stilzwijgen der Commissie op hun langs administratieve weg gedaan ver
zoek om in trekking van vermelde beschikkingen". Nadat beide zaken 
werden gevoegd werd het beroep, gesteund op artikel 173, tweede lid, 
onontvankelijk verklaard omdat, de daarin gestelde vereisten van het recht
streeks en individuele geraakt zijn volgens het Hof niet waren vervuld. 
Het beroep gesteund op artikel 175 onderging eenzelfde lot. Na eraan 
herinnerd te hebben dat een beroep krachtens deze bepaling strekt tot 
vaststelling van een onwettig - dit is ,strijdig met het verdrag" - ver
zuim, stelde het Hof dat verzoeksters niet nader aanduidden krachtens 
welk voorschrift van het gemeenschapsrecht de Commissie gehouden 
zou zijn geweest genoemde beschikkingen in te trekken of te herroepen 
en er zich toe beperkte te beweren dat die beschikkingen in strijd met het 
Verdrag zijn genomen. Een schuldig verzuim in de zin van artikel 175 kon 
in dergelijke omstandigheden niet weerhouden worden. Nu het anderzijds 
duidelijk bleek dat het beroep ingesteld krachtens artikel 175 eveneens en 
in de eerste plaats gericht was tegen de gewraakte beschikkingen die reeds 
op grond van artikel I 7 5, tweede lid werden bestreden, onderstreepte het 
Hof dat artikel I75 hiertoe niet kon worden gebruikt daar ,het verdrag 
( ... ), met name in artikel I73, andere wegen voorziet, langs welke een 
beweerde onwettige gemeenschapsbehandeling op verzoek van een be
voegde partij kan worden bestreden en eventueel nietigverklaard". 

19. In twee kortopeenvolgende arresten die gelijkaardige zaken betroffen 
werd nader ingegaan op de aard van de handelingen die het voorwerp van 
een vaststelling van onwettig verzuim kunnen uitmaken (Hof van Justitie, 
IS juli 1970, zaak 6-70, Gilberta Borromeo Arese en anderen t. Commissie 
van de Europese Gemeenschappen, fur., XVI, I970, 8IS; -idem, 18 no
vember I970, zaak 15-70, A. Chevalley t. Commissie van de Europese 
Gemeenschappen, fur., XVI, I970, 975;- zie ook: Hof van Justitie, 13 juli 
197I, zaak 8-7I, Deutscher Komponistenverband e.a. t. Commissie, 
fur. XVII-5, 1971, 705 e.v., dit arrest wordt nader besproken in een volgend 
overzicht). Het door een natuurlijke of rechtspersoon ingestelde beroep 
wegens nalatigheid veronderstelt dat de Communautaire instelling - Raad 
of Commissie- in strijd met het Verdrag heeft nagelaten ten aanzien van 
de verzoeker een andere handeling te verrichten dan het geven van een 
aanbeveling of een advies. Het begrip handeling welke grond kan opleveren 
tot een beroep krachtens artikel I75 is hetzelfde als datgene dat het voor
werp kan uitmaken van een beroep tot nietigverklaring krachtens artikel 
173, tweede lid (Hof van Justitie, 18 november I970, zaak I5-70, A. Che-
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valley t. Commissie, ]ur., XVI-8, 1970, 979). De aard van de litigieuze 
handeling wordt niet bepaald door de kwalificatie die partijen eraan geven 
maar ,uitsluitend door haar inhoud en strekking" (idem, l.c., blz. 980). 

In de beide gevallen waarover het Hof moest beslissen had de Commissie 
volgens verzoekers, eigenaars van in ltalie gelegen landbouwgronden, 
nagelaten te hunnen aanzien een besluit te nemen waarom zij verzocht 
hadden. In dit besluit had nauwkeurig moeten worden aangegeven welke 
modaliteiten verzoekers bij het opstellen der pachtcontracten met betrek
king tot hun landbouwgronden zouden moeten volgen, wanneer een door 
de Senaat van de ltaliaanse Republiek goedgekeurd wetsontwerp inzake 
de wijze van vaststelling van de pachten van landbouwgronden kracht van 
wet gekregen zou hebben. 

Daarbij werd door verzoekers het aanduiden door de Commissie van een 
gedragslijn verlangd in geval van strijd tussen de nationale wetgeving en 
het gemeenschapsrecht. 

Het Hof overwoog dat de handeling waarom door verzoekers was verzocht 
geen besluit uitmaakte maar een advies in de zin van artikel 189, laatste lid. 
De Commissie zou overigens, bij het nemen van de verzochte maatregel, 
vooraf hebben moeten onderzoeken of het betreffende wetsontwerp in 
overeenstemming met het Verdrag was. Een aldus positie kiezen kan volgens 
het Hof niet -beschouwd worden als een handeling die het voorwerp van 
een beroep op grand van artikel I 7 5, derde lid kan uitmaken. Het beroep 
werd dan ook niet ontvankelijk verklaard. 

Bij deze dubbele en gelijkluidende uitspraak valt op dat het Hof zich 
beperkt heeft tot een onderzoek van de rechtsnatuur der handeling waarvan 
het verzuim werd aangeklaagd zonder eerst nate gaan- zoals in de con
clusie van de advocaat-generaal werd te werk gegaan- of er sprake was 
van een schuldig verzuim en of, anders uitgedrukt, de Commissie, in strijd 
met het Verdrag, had nagelaten haar standpunt te bepalen. 

Zo men kan oordelen dat het Hof zich in de betrokken gevallen terecht 
mocht beperken tot het onderzoek van een der bij de procedure van artikel 
175 gestelde vereisten, moet men anderzijds vaststellen dat onzekerheid 
blijft bestaan nopens het begrip schuldig verzuim of nalaten een standpunt 
te bepalen. (Over de mogelijke interpretaties van deze begrippen, zie : 
conclusies advocaat-generaal J. Gand en A. Dutheillet de Lamothe van 
7 juli 1970, resp. 21 oktober 1970 bij de besproken arresten 6-70 en 15-70;
Bebr, G., o.c., nr. 903, biz. 323; -zie oak: Soldatos, P., L'introuvable recours 
en carence, devant la Cour de Justice des Communautes europeennes, Cahiers 
de droit europeen, 1969, 313-334.) Voor het overige kan men uit de be
sproken periode geen bewijzen putten van het werkelijk nut en de uiteinde
lijke waarde op gebied van rechtsbescherming van de procedure van ar
tikel 175, derde lid E.E.G.-Verdrag. 



AFDELING 3 

DE NIET -CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID DER 
GEMEENSCHAP (•) 

20. GRONDSLAG VAN AANSPRAKELIJKHEID. DIENSTFOUT 

Krachtens artikel 215, tweede lid van het E.E.G.-Verdrag moet de ge
meenschap .,overeenkomstig de algemene beginselen, welke de rechtstel
sels der lid-Staten gemeen hebben, de schade vergoeden die door haar in
stellingen of door haar personeelsleden in de uitoefening van hun functies 
is veroorzaakt". 

Wat de grondslag der aansprakelijkheid van de gemeenschap betreft zij 
aangestipt dat het Hof, overeenkomstig zijn vroegere rechtspraak in de 
zaak Kampffmeyer, opnieuw, in de zaak Van Eick, het beginsel heeft 
vooropgesteld dat een .,vordering tot schadevergoeding gegrond moet 
zijn enerzijds op een door de verantwoordelijke instelling begane dienstfout 
en anderzijds op een bestaande schade als gevolg van die fout" (Hof van 
Justitie, 4 februari 1970, zaak 13-69, A. J. Van Eick t. Commissie van de 
Europese Gemeenschappen, fur., XVI, 1970, 3;- Hof van Justitie, 14 juli 
1967, zaken 5, 7 en 13 tot 24-66, Firma E. Kampffmeyer en anderen t. 
E.E.G.-Commissie, fur., XIII, 1967, 304; - zie ook : Hof van Justitie, 
28 april 1971, zaak 4-69, Alfons Lutticke, GmbH t. Commissie, ]ur., 
XVII, 1971, 328, met conclusies van advocaat-generaal Dutheiller de 
Lamothe. Dit arrest wordt in een volgend overzicht besproken). 

21. FOUT VAN PERSONEELSLEDEN 

Naar aanleiding van een prejudiciele vraag voorgelegd door het Belgisch 
hof van cassatie verduidelijkte het Hof van Justitie de betekenis van de 
termen in de uitoefening van hun functies zoals die voorkomen in het gelijk
luidend artikel 188 van het Euratomverdrag (Hof van Justitie, 10 juli 1969, 
zaak 9-69, Claude Sayag en S.A. Zurich t. Jean-Pierre Leduc, Denise 
Thonnon en S.A. La Concorde (verzoek om een prejudiciele beslissing, 
ingediend door het hof van cassatie van Belgie), ]ur., XV, 1969, 329 : 
voor commentaar, zie : Amphoux, J., Cahiers de droit europeen, 1969, 5, 
blz. 566; - Goffin, Observations, Cahiers ( ... ), 1970, nr. 5, blz. 587-594; -
De Vreese, A., Beschouwingen bij enkele recente arresten van het Hof van 
]ustitie van de Europese Gemeenschappen, R. W., 1969-70, 501 e.v.). Uit
gaande van de bijzondere aard van het verdragstelsel der niet-contractuele 
aansprakelijkheid en van de vaststelling dat bedoeld artikel tegelijkertijd 
van door de instellingen en door de personeelsleden veroorzaakte schade 

(*) Over de hierbij gesteide probiemen en de mogelijke opiossingen, zie o.m.: DUMoN, F., 
La responsabilite extracontractuelle des communautes europeennes et de leurs agents, Cahiers 
de droit europeen, I969 - I, biz. 3 - 48;-GOFFIN, L., La responsabilite non contractuelle des 
communautes; Droit des Communautes europeennes, biz. I4I-I58, nr. 420-478. 



gewag maakt, stelt het Hof een nogal restrictieve interpretatie voorop van 
de termen in de uitoefening van hun functies : ,de Gemeenschap is slechts 
aansprakelijk voor die handelingen harer personeelsleden welke krachtens 
een rechtstreekse interne verhouding het noodzakelijk uitvloeisel vormen 
van de taken aan de instellingen toevertrouwd". Op grond van dit beginsel 
werd beslist dat het gebruikmaken door een personeelslid van de Ge
meenschap van zijn particuliere auto bij het vervullen van zijn dienst in 
principe niet onder de uitoefening der functies in de zin van artikel 188, 
tweede lid van het E.G.A.-Verdrag valt. 

Het gebruik van zijn eigen vervoermiddel door een personeelslid zou slechts 
als een uitoefening van zijn functie kunnen worden beschouwd ,in geval 
van overmacht of uitzonderlijke omstandigheden van zo dringende aard 
dat de Gemeenschap de haar toevertrouwde taak niet anders dan juist 
door dit gebruik kan vervullen". 

Bij deze uitspraak is het Hof de restrictieve opvatting bijgetreden die was 
voorgesteld in de conclusie van advocaat-generaal Gand en die ook toe
passing vindt in de Duitse rechtspraak krachtens dewelke het schade
veroorzakend handelen van een ambtenaar alleen geacht wordt in de uit
oefening van diens functie te zijn begaan en de overheid slechts aansprake
lijk kan gesteld worden wanneer er tussen dit handelen en zijn functie een 
innerer Zusammenhang bestaat (conclusie van advocaat-generaal Gand van 
1 juli 1969 bij het arrest van 10 juli 1969 in de zaak 9-69, fur., XV, 1969, 
343-344). 

De advocaat-generaal besloot dat ,rekening houdend met de voor de 
gemeenschap kenmerkende bijzonderheden - haar voornamelijk intellec
tuele, te weten concipierende, leidinggevende en controlerende rol" - men 
zich ,vrij stringent" moest tonen bij de beoordeling van de samenhang 
tussen het schadeveroorzakend handelen van een ambtenaar en de uit
oefening van zijn functies. 

Men mag volgens de advocaat-generaal ,geen genoegen nemen met een 
extern coincideren of samengaan en het is niet voldoende dat · het schade
veroorzakend feit zich tijdens of ter plaatse van de dienstverrichtingen 
:_ dat wil zeggen ter gelegenheid dier dienstverrichting - heeft voor
gedaan. Er moet bovendien een rechtstreeks intern verband tussen deze 
handeling en het uitoefenen van de functies bestaan. 

Het negatief antwoord op de eerste voorgelegde vraag maakte een antwoord 
op de bijkomende vragen overbodig. In zijn conclusie is de advocaat
generaal echter wel ingegaan op deze vragen betreffende de verhouding 
tu~sen de aansprakelijkheid van de gemeenschap en de persoonlijke aan
sprakelijkheid van de ambtenaar voor daden gesteld in de uitoefening van 
zijn functies- aldan niet bestaan van cumul der aansprakelijkheid --en 
met betrekking tot het rechtstelsel dat van toepassing is op de tegen het 
personeelslid ingestelde aansprakelijkheidsvordering en de bevoegde 
rechterlijke instantie (fur., XV, 1969, 344-346). 
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AFDELING 4 

DE PROCEDURE VAN DE PREJUDICIELE BESLISSINGEN 
ARTIKEL 177 E.E.G.-VERDRAG 

-§ I • lnleiding 

22. RECHTSBESCHERMING VAN PARTICULIEREN 

Zoals in vorige arresten (zie o.a. : Hof van Justitie, IS juli 1964, zaak 
6-64, Flaminio Costa t. Enel, fur., X, 1964, 1201 e.v. besproken door 
Van Gerven, W., Overzicht van rechtspraak, Europees recht, T.P.R., 
I964, 775 e.v.) beklemtoont ook nu het Europese Hof van Justitie dat : 
,de Gemeenschap een nieuwe rechtsorde is, ten behoeve waarvan de 
Staten, zij het binnen zekere grenzen, hun soevereine rechten hebben be
perkt en dat niet slechts de Lid-Staten, doch ook hun onderdanen als sub
jecten dier rechtsorde moeten worden aangemerkt; dat derhalve het 
gemeenschapsrecht, onafhankelijk als het is ten opzichte van de wetgevin
gen der Lid-Staten, voor particulieren niet slechts verplichtingen mede
brengt, doch er ook toe strekt hun rechten te verlenen" (Hof van J ustitie, 
3 april I968, zaak 28-67, Firma Molkerei - Zentrale Westfalen Lippe 
GmbH t. Hauptzollamt Paderborn, fur., XIV, I968, 217). 
De rechten, die zowel door het primair gemeenschaps- of het Verdrag
recht, als door het secundair of afgeleid gemeenschapsrecht aan parti
culieren worden toegekend, kunnen gewaarborgd worden door de instellin
gen van de Gemeenschap of door de lid-Staten die, in geval een van hen 
de hem of haar door het Verdrag opgelegde verplichtingen niet nakomt, 
de zaak voor het Hof aanhangig kunnen maken (art. I69-I7o); door de 
particulieren zelf, die zich, in bepaalde gevallen, rechtstreeks tot het Hof 
van Justitie kunnen wenden (art. I73 E.E.G.-Verdrag, zie boven) of 
onrechtstreeks door de nationale rechter te adieren. In dit laatste geval 
kan, en zo hij uitspraak doet in laatste aanleg, moet de nationale rechter 
bij onduidelijkheid in het bij de behandelde zaak toe te passen gemeen
schapsrecht, een prejudiciele vraag tot het Hof van Justitie richten op 
grond van artikel I77 E.E.G.-Verdrag (zie over de rol en de werking van 
artikel I77 : Mashaw, J. L., Ensuring the observance of law in the inter
pretation and application of the EEC Treaty : The role and functioning 
of the renvoi d'interpretation under article I77, C.M.L.R., I970, 259 e.v. 
en 525 e.v.). 
Kan op dit artikel beroep worden gedaan, enerzijds als compensatie voor 
het geval artikel I73 niet kan worden toegepast, en anderzijds als aanvulling 
van artikel I 69-170, zo de gemeenschapsinstellingen of de lid-Staten niet 
optreden omwille van materiele en juridische moeilijkheden, die het in
stellen of volgen van de in artikel 169 omschreven procedure in de praktijk 
vertragen of belemmeren (conclusie advocaat-generaal Gand van 25 
januari I968, in de zaak 28-67, Molkerei - Zentrale, fur., XIV, 1968, 
227), dan client toch een onderscheid te worden gemaakt met de procedure 



steunend op artikel I69. Dat onderscheid wordt door het Hof treffend 
geillustreerd in de zaak 28-67, waarin het verklaart dat ,individuele 
rechtswaarborgen welke particulieren aan het stelsel van het Verdrag 
kunnen ontlenen en de bevoegdheden aan de organen van de Gemeenschap 
ontleend, teneinde de nakoming der door de Lid-Staten aangegane ver
plichtingen af te dwingen, door doel, strekking en gevolg verschillen en niet 
met elkander kunnen worden vergeleken" (Hof van Justitie, 3 april I968, 
zaak 28-67, Molkerei - Zentrale, fur., XIV, I968, 2I8). 

§ 2. Doel van artikel 177 

23. Artikel I 77 E.E. G.-Verdrag biedt het Hof van J ustitie de mogelijkheid 
een uniforme toepassing van het gemeenschapsrecht in alle lid-Staten te 
waarborgen (ibidem, blz. 220) en dit niet alleen betreffende de interpretatie 
van dat recht door de nationale rechters, maar ook betreffende de al dan 
niet geldigheid van de door de gemeenschapsinstellingen verrichte han
delingen. 

Want, indien de nationale rechtbanken het gemeenschapsrecht zelf zou
den interpreteren, dan zouden er ,op grondslag van een in onderling 
overleg moeizaam opgestelde eensluidende tekst zes verschillende nationale 
interpretaties ontstaan en zouden zich op basis van de ene markt zes 
verschillende gedragspatronen ontwikkelen. Het was dus goed gezien van 
de opstellers der Verdragen, dat zij, ter voorkoming van zodanig negatief 
resultaat, de rechter hebbert toegestaan- c.q. hem hebben voorgeschre
ven - zich middels een prejudicieel verzoek tot het Hof van Justitie te 
wenden met vragen, de uitlegging der gemeenschappelijke voorschriften 
betreffende" (zie ook : rede van de heer R. Lecourt, President van het 
Hof, gehouden op 23 oktober I968 te Luxemburg, ter gelegenheid van 
de viering van het tienjarig bestaan van het Hof: Hof van fustitie der Euro
pese Gemeenschappen. Tienjarig bestaan I958-I968, Publicatiedienst van 
de Europese Gemeenschappen, blz. I9). 

§ 3· Belang van de prejudiciele procedure 

24. FEITELIJKE GEGEVENS 

De procedure van de prejudiciele beslissingen bevordert de samenwerking 
van nationale rechter en Hof van J ustitie bij de rechtsbescherming en rechts
handhaving (Hof van Justitie, 9 december I965, zaak 44-65, Hessische 
Knappschaft t. Singer et Fils, fur., XI, I965, II 55; - Hof van Justitie, 
I december I965, zaak I6-65, Firma C. Schwarze t. Einfuhrstelle fiir 
Getreide und Futtermittel, fur., XI, I965, III7;- conclusie van advocaat
generaal J. Gand, 30 november I967 in de zaak 5-67, Firma W. Beus 
GmbH und C0 t. Hauptzollamt Miinchen-LandsbergerstraOe, fur., 
XIV, I968, I53). Stilaan wijkt de terughoudendheid van de nationale 
rechtbanken om een verzoek in te dienen bij het Hof van Justitie teneinde 
een dergelijke beslissing te bekomen. Zo werden er in 1970, 32 nieuwe 



prejudiciele verzoeken voor het Hof ingeleid - (tegen I7 in I969 en 9 
in I968) - waarvan 2I door Duitsland, 4 door Belgie, 3 door Nederland, 
2 door Frankrijk en 2 door Italie (Overzicht van de werkzaamheden van het 
Hof van fustitie van de Europese Gemeenschappen in I970, Luxemburg, 
I97I, blz. I4). 

In de hier besproken periode (I968-I970) heeft het Hof 57 prejudiciele 
beslissingen getroffen (IS in I968; I3 in I969 en 29 in I970). Uit de analyse 
ervan bleek dat alle lid-Staten van de E.E.G. tenminste een verzoek bij 
het Hof hadden ingediend en dat die verzoeken uitgingen van verscheidene 
nationale rechtsinstanties. Op verzoeken uitgaande van de nationale rechts
instanties werden 37 uitspraken geveld voor Duitsland, 6 voor Nederland, 
4 voor Frankrijk, 2 voor Italie, I voor Luxemburg en 7 voor Belgie m.n. 
drie op verzoeken ingediend door het hof van cassatie, nl. : Hof van 
Justitie, II juli I968, zaak 5-68, Claude Moise Sayag en S.A. Zurich t. 
Jean-Pierre Leduc, Denise Thonnon en S.A. La Concorde, fur., XIV, 
I968, 549; - Hof van Justitie, IO juli I969, zaak 9-69, Claude Sayag ... , 
fur., XV, I969, 329; - Hof van Justitie, 22 oktober I970, zaak I2-7o, 
P. Craeynest en M. Vandewalle t. Belgische Staat, fur. XVI, I970, 905, 
de vierde op verzoek ingediend door de rechtbank van koophandel te 
Brussel : Hof van Justitie, 9 juli I969, zaak I0-69, N.V. Portelange t. 
N.V. Smith Corona Marchant International e.a., fur., XV, I969, 309, 
de vijfde op verzoek ingediend door de vrederechter te Antwerpen : 
Hof van Justitie, I juli I969, zaak 2 en 3-69, Sociaal Fonds voor de Dia
mantarbeiders t. S.A. Ch. Brachfeld and Sons en Chougol Diamond C0 , 

fur., XV, I969, 2II, de zesde op verzoek ingediend door de werkrechters
raad van Beroep te Bergen : Hof van Justitie, I7 juni I970, zaak 3-70, 
Caisse de compensation pour allocations familiales des charbonnages du 
Couchant de Mons t. F. Di Bella, weduwe van V. Beninato, fur., XVI, 
I970, 4I5, de zevende tenslotte op verzoek ingediend door de klachten
commissie inzake de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering te 
Luik: Hof van Justitie, I december I970, zaak 32-70, Nationaal Verbond 
van Socialistische Mutualiteiten t. Stephanie La Marca, fur., XVI, I970, 
987. 
Het grootste deel van deze arresten, nl. I 6 zaken, betrof de interpretatie 
van landbouwverordeningen in verband hetzij met de gemeenschappe
lijke marktordening van o.a. de zuivel- en graansector, hetzij met het 
gemeenschappelijk douanetarief, of nog met de wijziging van de waarde 
van de rekeneenheid. 

In een groat aantal andere gevallen ging het om de interpretatie van de 
Verdragsbepalingen 95 en 97 en van beschikking en richtlijnen over de 
belastingen (I I zaken, waarvan 3 betreffende bepalingen inzake de harmoni
satie van de omzetbelasting op het wegvervoer : nl. Hof van Justitie, 
6 oktober I970, zaak 9-70, F. Grad t. Finanzamt Traunstein, fur., XVI, 
1970, 825; - Hof van Justitie, 2I oktober I970, zaak 20-70, Transports 
Lesage & C0 t. Hauptzollamt Freiburg, fur., XVI, I970, 861; - Hof van 



Justitie, 2I oktober I970, zaak 23-70, E. Haselhorst t. Finanzamt Dussel
dorf-Altstadt, fur., XVI, I970, 88I). Ook werden door het Hofbeslissingen 
getroffen betreffende de mededinging ( 9 zaken betreffende de interpretatie 
van artikelen 85 en 86 E.E.G.-Verdrag en van Verordening nr. I7), de 
sociale zekerheid (8 zaken betreffende de interpretatie van Verordeningen 
nr. 3 en 4 van de Raad der E.E.G. van 25 september I958 en van 3 decem
ber I958 inzake de sociale zekerheid van migrerende arbeiders), het vrij 
verkeer van goederen (3 zaken, m.n. betreffende artikel I3, tweede lid : 
Hof van Justitie, I7 december I970, zaak 33-70, Spa S.A.C.E. t. Ministerie 
van' Financien van de Italiaanse Republiek, fur., XVI, I970, I2I3; -
betreffende artikel 30 : Hof van Justitie, I9 december I968, zaak I3-68, 
Salgoil t. ministerie van Buitenlandse Handel van de Italiaanse Republiek, 
fur., XIV, I968, 63 I ; - betreffende artikel 37, eerste lid : Hof van Justitie, 
I-6 december I970, zaak I3-70, Francesco Cinzano & Cia GmbH t. 
Hauptzollamt Saarbrucken, fur., XVI, I970, 1089) en van personen (Hof 
van Justitie, I5 oktober I969, zaak I5-69, Wurttembergische Milchver
wertung- Sudmilch AG t. Salvatore Ugliola, fur., XV, I969, 363), en de 
steunmaatregelen (Hof van Justitie, 6 oktober I970, zaak 9-70, fur., XVI, 
I970, 825). Er werd eveneens verzocht om uitleg over het Protocol betref
fende de voorrechten en immuniteiten (Hof van Justitie, 8 februari I968, 
zaak 32-67, I.G.F. van Leeuwen t. Gemeente Rotterdam, fur., XIV, I968, 
63; - Hof van Justitie, I I juli I968, zaak 5-68, fur., XIV, I968, 549; -
Hof van Justitie, 25 februari I969, zaak 23-68, J. G. Klomp t. Inspectie 
der Belastingen, fur., XV, I969, 43), over artikels I88, tweede lid en I5I 
E.G.A.-Verdrag in verband met de niet-contractuele aansprakelijkheid 
(Hof van Justitie, IO juli I969, zaak 9-69, fur., XV, I969, 329). 

Het Hof deed ook uitspraak in verband met verschillende verzoeken be
treffende de geldigheid van sommige gemeenschapsbesluiten. Het be
antwoordde de vraag of de beschikking van de Commissie, die de verkoop 
van boter tegen verlaagde prijs aan consumenten die sociale bijstand ont
vangen afhankelijk stelt van de bekendmaking van de naam van de be
gunstigde aan de verkoper, verenigbaar is met de algemene beginselen van 
het gemeenschapsrecht (Hof van Justitie, I2 november I969, zaak 29-69, 
Erich Stauder t. Stad Ulm, - Sozialamt, fur., XV, I969, 4I9). Een andere 
vraag betrof de geldigheid van een verordening van de Commissie inzake 
compenserende heffing van een bepaald produkt bij invoer uit een land 
buiten de Gemeenschap (Hof van Justitie, I3 maart I968, zaak 5-67, 
Firma W. Beus, GmbH und C0 t. Hauptzollamt Munchen - Lands
bergerstrai3e, fur., XIV, I968, 119). Een viertal ten slotte had betrekking 
op de geldigheid van de regeling betreffende de uitvoercertificaten en de 
daaraan gekoppelde waarborgstelling (Hof van Justitie, I7 december I970, 
zaak I I -70, Internationale Handelsgesellschaft mbH t. Einfuhr- und 
Vorratsstelle ftir Gereide und Futtermittel, fur., XVI, I970, 1125; -
Hofvan Justitie, I7 december I970, zaak 25-70, Einfuhr- und Vorrattsstelle 
fUr Getreide und Futtermittel t. Koster, Brodt en C0 , fur., XVI, I970, 



II6I; - Hof van Justitie, 17 december 1970, zaak 26-70, Einfuhr- und 
Vorratsstelle fur Getreide und Futtermittel t. Gunther Henck, fur., XVI, 
1970, 1I83;- Hofvan Justitie, 17 december 1970, zaak 30-70, Otto Scheer 
t. Einfuhr und Vorratsstelle fur Getreide und Futtermittel, fur., XVI, 
1970, I 197). 

25. DE DIRECTE WERKING VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT 

Het Hof van Justitie hecht een bijzondere betekenis aan een verhoogde 
rechtsbescherming van de burgers door de nationale rechterlijke instanties 
binnen de Gemeenschappelijke Markt en aan een verregaande bevordering 
van de integratie (rede van advocaat-generaal Roemer, gehouden ter ge
legenheid van het tienjarig bestaan van het Europese Hof van Justitie, 
Hof van fustitie der Europese Gemeenschappen. Tienjarig bestaan 1958-1968, 
o.c., biz. 25 e.v.) Daarom realiseerde het de directe werking van Verdrags
en uitvoeringsbepalingen (conclusie advocaat-generaal Roemer van 17 sep
tember 1970 in de zaak 9-70, fur., XVI, 1970, 849 e.v.), wat voor gevolg 
heeft dat meer en meer gemeenschapsrecht voor de nationale rechter in
geroepen wordt (Ehle, D., The legal protection of enterprises, C.M.L.R., 
1968-69, 199 e.v.). De rechtspraak van het Hofis in deze materie trouwens 
stap voor stap geevolueerd. 
Waar, in de zaak 26-62 (Van Gend en Loos) het Hof voor het eerst gewag 
maakte van de rechtstreekse werking van Verdragsbepalingen die een 
verbod tot handelen inhielden en het in de zaak 57-65 (Lutticke) de in
genomen stelling uitbreidde tot Verdragsbepalingen in verband met een 
niet-handelen binnen een bepaald tijdstip, verruimde het die zelfs tot 
ul.tvoeringsbepalingen zoals beschikkingen en richtlijnen (Hof van Justitie, 
5 februari 1963, zaak 26-62, N.V. Algemene Transport en Expeditie
onderneming Van Gend & Loos t. Nederlandse administratie der belastin
gen, fur., IX, 1963, r e.v.; - Van Gerven, W., Overzicht van rechtspraak, 
Europees Recht, T.P.R., 1964, 772; - Hof van Justitie, r6 juni 1966, 
zaak 57-62, Firma Alfons Liitticke t. Hauptzollamt te Saarlouis, fur., XII, 
1966, 345 e.v.; - Hof van Justitie, 6 oktober 1970, zaak 9-70 (Grad), 
fur., XVI, 1970, 825 e.v.; - gelijkaardig : Hof van Justitie, 21 oktober 
1970, zaak 20-70, Transport Lesage & C0 t. Hauptzollamt Freiburg, 
fur., XVI, 1970, 861 e.v. en zaak 23-70, E. Haselhorst t. Finanzamt Dussel
dorf - Altstadt, fur., XVI, 1970, 88r e.v.; - ietwat genuanceerder : Hof 
van Justitie, 17 december 1970, zaak 33-70, Spa S.A.C.E. t. Ministerie 
van Financien van de Italiaanse Republiek, fur., XVI, 1970, 1213 e.v.). 
De criteria waarop het Hof zich steunt om aan Verdragsbepalingen recht
streekse werking toe te kennen werden vastgelegd in het Van Gend en 
Loos arrest, nl. de bepaling moet een duidelijke en onvoorwaardelijke 
verplichting inhouden en qua uitvoering of werking van generlei handeling 
van de lid-Staat of van de instellingen van de Gemeenschap afhangen, dus 
volledig en juridisch perfect zijn (zie: Van Gerven, W., Overzicht van 
rechtspraak. Europees recht, T.P.R., 1964, 774). 



Deze criteria gelden nog altijd, maar worden in de latere rechtspraak aan
gevuld of verduidelijkt. 

In het Molkerei-Zentrale arrest deed het Hof uitspraak over de al dan niet 
rechtstreekse werking van artikel 95, eerste lid, en artikel 97 van het 
E.E.G.-Verdrag (Hof van Justitie, 3 april 1968, zaak 28-67, fur., XIV, 
1968, 217 e.v.). Alhoewel in artikel 95, eerste lid, de lid-Staten als rechts
subjecten worden aangewezen, wat het discriminatieverbod betreft, is het 
Hof van oordeel dat dat verbod ook rechtstreeks ten gunste van particu
lieren kan gelden ; het is noodzakelijk doch tegelijkertijd voldoende dat de 
ingeroepen Verdragsbepaling naar haar aard voor de rechtsbetrekkingen 
tussen de lid-Staten en hun justitiabelen tot rechtstreekse gevolgen kan 
lei den. 
Artikel 97 echter acht het Hof niet rechtstreeks toepasselijk, omdat deze 
bepaling, ,waarin aan de lid-Staten de bevoegdheid wordt verleend om al 
dan niet tot vaststelling van gemiddelde percentages over te gaan, voor 
staten welke van deze bevoegdheid rechtmatig gebruik hebben gemaakt 
impliceert, dat er tussen de communautaire rechtsregel en zijn toepassing 
ruimte komt voor andere besluiten, genomen uit hoofde van een discre
tionaire bevoegdheid, welke medebrengt dat zij, ook in hun consequenties, 
naar de huidige stand van het gemeenschapsrecht op geen enkele wijze 
rechtstreeks de werking van de betrokken voorschriften van artikel 97 
kunn~n onderga.an". ___ _ _ _ _ _ _ __ 
Artikel 95, tweede lid, waarvan de concrete betekenis ten dele van een 
beoordeling der economische feiten afhankelijk is, kan voor de rechts
betrekkingen tussen de lid-Staten en hun justitiabelen tot rechtstreekse 
gevolgen leiden. De nationale rechter echter, aldus het Hof, moet uitmaken 
of de voorwaarden voor toepassing van bedoelde bepaling zijn vervuld 
(Hof van Justitie, 4 april 1968, zaak 27-67, Firma Fink-Furcht GmbH 
t. Hauptzollamt Munchen-LandsbergerstraBe, fur., XIV, 1967, 328). 

In het arrest Salgoil verklaarde het Hof dat de artikelen 3 I en 32, eerste 
lid, deel zijn gaan uitmaken van de nationale rechtsorde en daarin thans 
rechtstreeks van toepassing zijn en dat deze bepalingen ,de overheid en 
met name de bevoegde rechter der lid-Staten de plicht opleggen tot hand
having van die belangen der onderdanen, welke mogelijk door een mis
kenning van bedoelde bepalingen geschonden werden, zulks bij wege 
van een rechtstreekse en onmiddellijke bescherming en ongeacht de naar 
nationaal recht bestaande verhouding tussen deze belangen en het openbaar 
belang" (Hof van Justitie, 19 december 1968, zaak 13-68, fur., XIV, 
1968, 645). Deze bepalingen houden een duidelijke verplichting in om 
zich van handelen te onthouden vanaf een bepaald tijdstip (vgl. : arrest 
Lutticke, Hof van Justitie, 16 juni 1966, zaak 57-62, fur., XII, 1966, 
345 e.v.); vanaf dat tijdstip werken zij dan ook rechtstreeks. 
Het Hof achtte echter de artikelen 32, laatste lid, en 33, § I en 2, eerste 
lid, die een verplichting tot handelen bevatten, niet rechtstreeks toepasse
lijk omdat de lid-Staten bij de naleving ervan over een vrijheid van beleid 
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beschikten (Hof van Justitie, 19 december 196S, zaak 13-68, fur., XIV, 
1968; 643.- conclusie advocaat-generaal Gand van 14 november 1968, 
zaak 13-68, fur., XIV, 1968, 655. Er zij opgemerkt dat deze stelling gold 
gedurende de overgangsperiode, die inmiddels is verstreken. Vgl. ook : 
S.A.C.E., Hof van Justitie, 17 december 1970, zaak 33-70, fur., XVI, 1970, 
1213 e.v.). 

Uit het voorgaande blijkt dus duidelijk dat, zodra de lid-Staat bij de uit
voering van de bepalingen over een discretionaire bevoegdheid of beleids
vrijheid beschikt, deze bepalingen toch niet volledig en juridisch perfect 
zijn en dus de justitiabelen geen individuele rechten toekennen die door 
de nationale rechter dienen gehandhaafd. 

Een belangrijke innovatie bracht het Hof in zijn arresten 9, 20 en 23-70 
(Hof van Justitie, 6 oktober 1970, zaak 9-70, fur., XVI, 1970, 825; - idem, 
21 oktober 1970, zaak 20-70, fur., XVI, 1970, 861; - idem, 21 oktober 
1970, zaak 23-70, fur., XVI, 1970, 881; - Wiigenbaur, R., Zur Wirkung 
von Entscheidungen und Richtlinien des E. W. G. Rats, Aussenwirtschafts
dienst des Betriebs-Beraters, 1970, 841 e.v.; - Grabitz, E., Entscheidungen 
und Richtlinien als unmittelbar wirksames Gemeinschaftsrecht, Europarecht, 
1971, 1 e.v.; - Lauwaars, R. H., noot onder het arrest Grad, Sociaal 
Economische Wetgeving, 1971, 287 e.v.; - Brinkhorst, L. ]., noot op het 
arrest Grad, Ars Aequi, 1971, 140 e.v.) Het besliste namelijk : ,dat, wan
neer krachtens de voorschriften van artikel 189 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" 
alsook ,dat ... in gevallen waarin de gezagsorganen van de Gemeenschap 
een lid-Staat of aile lid-Staten bij beschikking zouden hebben verplicht 
een bepaalde gedragslijn te volgen, het nuttig effect van zodanige handeling 
zou worden verzwakt wanneer de justitiabelen in deze Staat zich daarop 
in rechte niet zouden mogen beroepen en de nationale rechterlijke in
stanties daarop niet als element van het gemeenschapsrecht acht zouden 
mogen slaan" (Hof van Justitie, 6 oktober 1970, zaak 9-70, fur., XVI, 
1970, 838). 

Naar de mening van het Hof wordt het onderscheid tussen de handelingen 
zoals vermeld in artikel 189 niet opgeheven, verrnits het zegt : ,dat de 
werking ener beschikking weliswaar niet identiek kan zijn aan die van het 
voorschrift ener verordening", toch geeft het toe dat ,dit verschil niet 
wegneemt dat het uiteindelijk resultaat te weten het aan de justitiabelen 
toekomende recht daarop in rechte een beroep te doen, hetzelfde kan zijn 
als dat waartoe een rechtstreeks toepasselijke bepaling ener verordening 
leidt" (ibidem, biz. 839). De argumentatie vervolgt : ,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 hande
lingen der instellingen zonder onderscheid, impliceert dat die handelingen 
door justitiabelen bij genoemde rechterlijke instanties mogen worden 



ingeroepen", en besluit 11dat derhalve in ieder afzonderlijk geval moet 
worden onderzocht of aard, opzet en bewoordingen van het betrokk.en voor
schrift medebrengen dat het in de rechtsbetrekkingen tussen de adressaat 
der handeling en derden tot directe gevolgen kan leiden" (ibidem, blz. 839). 
Er client op gewezen dat het Hof besliste dat de beschikking in kwestie 
volledig en juridisch perfect is geworden in gevolge de eerste richtlijn, die 
het tijdstip van ingang van de verplichting vermeld in de beschikking, 
vaststelt (ibidem, blz. 840). 

In de zaak S.A.C.E. neemt het Hof een meer genuanceerd standpunt in 
dan in de vorige zaken (Hof van Justitie, 10 december 1970, zaak 33-70, 
fur., XVI, 1970, 1223 e.v.; - Wagenbaur, R., Neue Rechtsprechung zur 
innerstaatlichen Wirkung des Gemeinschaftsrechts, Aussenwirtschaftsdienst des 
Betriebs-Berates, 1971, 101 e.v.;- Kleinmann, noot op het arrest S.A.C.E., 
Aussenwirtschaftsdienst des Betriebsberaters, 1971, 130 e.v.). Hier besliste 
het : ,dat artikel 9, juncto artikel 13, lid 2, voor het geheel der heffingen 
van gelijke werking als een invoerrecht, een duidelijk, nauwkeurig om
schreven - uiterlijk aan het einde der overgangsperiode ingaand -
toepassingsverbod inhouden, waaraan de Staten geen enkel voorbehoud 
hebben verbonden in die zin, dat het slechts tot uitvoering zou kunnen 
komen door een positieve nationale rechtshandeling, dan wel door tussen
komst van de instellingen der Gemeenschap" en dat dit verbod naar zijn 
aard (zie de za.ak 9-70, waarin dit criteriumwerd vastgelegd) gemakkelijk 
rechtstreekse gevolgen kan hebben in de rechtsbetrekkingen tussen de 
lid-Staten en hun justitiabelen (Hof van Justitie, 10 december 1970, zaak 
33-70, fur., XVI, 1970, 1223); ,dat deze bepalingen derhalve vanaf het 
einde van de overgangsperiode voor de particulieren, met betrekking tot 
alle daarin bedoelde heffingen van gelijke werking, rechten doen ontstaan 
die de nationale rechter client te handhaven" (vgl. de zaak 13-68); , ... 
dat de Commissie ingevolge artikel 13, lid 2, bevoegd is voor het einde 
van de overgangsperiode tot afschaffing te besluiten der door haar aange
geven heffingen van gelijke werking waarvan zij in de loop van bedoelde 
periode bij wege van richtlijnen de intrekking gelast" (de zaak 33-70, l.c., 
blz. 1223). 

Het Hof voegde er aan toe dat de rechtskracht van de richtlijn, die de 
tijdslimiet voor de tenuitvoerlegging van een communautaire verplichting 
bepaalt, client beoordeeld te worden rekening houdend niet aileen met 
de vorm van de betreffende handeling, maar ook met haar inhoud en functie 
in het stelsel van het Verdrag. Het oordeelde dat de beschikking, waardoor 
de aan de lid-Staten opgelegde verplichting door het vervroegde einde van 
de overgangsperiode niet gewijzigd wordt, rechtstreeks toepasselijk is 
en dat de richtlijn rechtsgevolgen heeft die kunnen worden ingeroepen 
zowel door de overige lid-Staten, die bij haar tenuitvoerlegging belang 
hebben, als door de particulieren ,wanneer de bepaling welke deze ver
plichting inhoudt naar haar aard rechtstreeks toepasselijk is", zoals bij de 
artikelen 9 en 13 (de zaak 33-70, l.c., blz. 1224). 
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Tot slot wezen ter documentatl.e nog enkeie tijdens de besproken periode 
verschenen artikelen vermeld die allen de directe werking behandelen : 
Bebr, G., Les dispositions de droit communautaire directement applicable. 
Developpement d'une notion communautaire, Cahiers de droit europeen, 
1970, 3 e.v.; - idem, Directly applicable provisions of Community Law, 
International and comparative Law Quarterly, 1969, 257 e.v.; - Daig, 
H. W., Die Rechtsprechung des Gerichtshofes der E.G. zur unmittelbaren 
Wirkung von E. W.G. Bestimmungen auf die Rechtsbeziehungen zwischen 
Mitgliedstaaten und Gemeinschaftsbiirgern, Europarecht, 1970, 1-31; -
Dumon, F., La notion ,disposition directement applicable" en droit europeen, 
Rapport au sujet des travaux de la seconde commission permanente de la 
Federation internationale pour le droit europeen, 1968, 369 e.v.; - Ganshof 
van der Meersch, W. J., Le juge belge et le droit international, Revue belge 
de droit international, vol. VI, 1970-72, 409 e.v., voornamelijk 421-431; -
Kellermann, A. E., Les directives de la C.E.E. dans l' ordre juridique neerlan
dais, Cahiers de droit europeen, 1969, 247-313, 267-272; - Louis, J, V., 
Les ulglements de la Communaute economique europeenne, Presses universi
taires de Bruxelles, 1969, 286 e.v.;- Mertens de Wilmars, ]., De directe 
werking van het Europese Recht, Sociaal economische wetgeving, 1969, 
62 e.v.; - Pescatore, P., L' application directe des traites europeens par les 
juridictions nationales. La jurisprudence nationale, Rev. trim. dr. eur., 1969, 
697-723· 

26. AANVULL1NG. RECHTZETT1NG 

Het belang van de prejudiciele procedure ligt niet enkel in het feit dat ze 
het Hof toelaat de rechtsbescherming te verhogen door scheppend werk 
te verrichten bij zijn interpretatie, maar ook in de mogelijkheid, die ze 
aldus aan het Hof verleent om bepaalde leemten in het Verdrag aan te 
vullen, zoals in de zaak Bilger (Hof van Justitie, 18 maart 1970, zaak 43-69, 
Brauerei A. Bilger Sohne Gmbt t. Heinrich Jehle en Marta Jehle, fur., 
XVI, 1970, 137). Omdat de artikelen 88 van het Verdrag en 9, derde lid 
van verordening nr. 17, er niet over repten, diende het Hof de vraag te 
beantwoorden over welk tijdvak de nationale rechter de nietigheid van een 
van aanmelding vrijgestelde en ook niet aangemelde overeenkomst mocht 
aannemen. Het Hof oordeelde dat ,voor zoveel bedoelde overeenkomsten 
als nog nietig konden worden bevonden, daaraan slechts rechtsgevolg zou 
zijn verbonden vanaf de dag waarop die nietigheid mocht worden vast
gesteld". 

De prejudiciele procedure laat ook toe bepaalde onjuiste rechtsopvattingen 
van de lid-Staten te rectifieren, zoals in de zaak Molkerei-Zentrale, waar 
de lid-Staten zonder meer voor artikel 97 deden gelden wat het Hof in 
de zaak Liitticke voor recht had verklaard ten aanzien van de werking van 
artikel 95 (Hof van Justitie, 3 april 1968, zaak 28-67, fur., XIV, 1968, 
218-219); en zoals in de zaak 25-70, waar de verbeurte van de waarborg 
als gevolg van niet nakoming van de in- of uitvoerverplichting aangezien 



werd als een geldboete of strafmaatregel, terwijl het waarborgstelsel niet 
met een strafsanctie mag worden gelijkgesteld, omdat het slechts de na
koming van een vrijwillig aangegane verbintenis garandeert (Hof van 
Justitie, 17 december 1970, zaak 25-70, Einfuhr- und Vorratsstelle fur 
Getreide und Futtermittel t. Koster, Berodt en C0 , fur., XVI, 1970, 
II79). 

§ 4· Bevoegdheid van het Hof van Justitie 

27· INTERPRETATIE. GEZAG 

Een door het Hof verstrekte uitlegging is bindend voor alle van het bodem
geschil kennisnemende nationale rechterlijke instanties, doch zij moeten 
er zelf over oordelen ,of 's Hofs prejudiciele uitspraak hun voldoende 
klaarheid verschaft, dan wel of het noodzakelijk is het Hof andermaal te 
adieren" (Hof van Justitie, 24 juni 1969, zaak 29-68, Milch-, Fett-, und 
Eierkontor GmbH t. Hauptzollamt Saarbrucken, fur., XV, 1969, 178). 
De nationale rechter mag dus een bepaalde vraag om uitleg opnieuw voor
leggen zo de vroeger door het Hof gegeven uitleg, feitelijk of rechtens, tot 
discussie aanleiding lijkt te geven (conclusie advocaat-generaal J, Gand 
van 25 januari 1968, in de zaak 28-67, fur., XIV, 1968, 226), of zo, gezien de 
bondige formulering van sommige arresten, deze door de nationale rechter
lijke instanties op uiteenlopende wijze worden geinterpreteerd (conclusie 
advocaat-generaal Gand van 29 april 1969, in de zaak 29-68, fur., XV, 1969, 
187). 
Het Hof kan in dergelijk geval eenvoudig verwijzen naar een vroeger 
arrest, zo het oordeelt dat de vragen dezelfde strekking hebben (Hof van 
Justitie, 4 april 1968, zaak 13-67, Firma Kurt A. Becher t. Hauptzollamt 
Miinchen-Landsbergerstra13e, fur., XIV, 1968, 276), ofwel oordelen dat 
er geen nieuwe interpretatie noodzakelijk is. Zo besliste het Hof dat tot 
geen nieuwe uitlegging van artikel 95, eerste lid, diende te worden over
gegaan, ook niet zo in vorig arrest de uitleg van artikel95, eerste lid, slechts 
betrekking had op belastingpercentages welke de nationale wetgever zelf 
niet als gemiddelde percentages beschouwt, dat ,artikel 95 de nationale 
rechter niet beperkt in zijn bevoegdheid om, wanneer naar nationaal recht 
verschillende wegen kunnen worden bewandeld, zijn keuze te bepalen op 
middelen welke geeigend zijn om de door het gemeenschapsrecht verleende 
individuele rechten te waarborgen; ,dat met name wanneer een binnen
landse belasting aileen boven een bepaald be drag met artikel 9 5, lid I 

in strijd is, de nationale rechter volgens zijn nationale rechtsregels zal 
hebben uit te maken of bedoelde belasting geheel nietig moet worden 
geacht dan wel voor zoveel zij bedoeld bedrag te hoven gaat" (Hof van 
Justitie, 3 april 1968, zaak 28-67, fur., XIV, 1968, 220). 

Bij het onderzoek of bij de uitspraak steunen zowel de advocaat-generaal 
als het Hof, doch minder expliciet, zich op de reeds bestaande rechtspraak 
(zie: de conclusies van advocaat-generaal Gand van 25 januari 1968, in 
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de zaak 27-67, fur., XIV, 196S, 244;- van 21 mei 1969 in de zaak 2 en 3-69, 
fur., XV, 1969, 228-229; - van 3 juni 1969 in de zaak 5-69, F. Volk t. 
Ets. J. Vervaecke S.P.R.L., fur., XV, 1969, 303; -van 15 oktober 1969, 
in de zaak 27-69, Caisse de maladie des C.F.L. ,Entr'aide medicale" en 
Societe nationale des chemins de fer luxembourgois t. Compagnie beige 
d'assurances generales sur la vie et contre les accidents, fur., XV, 1969, 
416; - de conclusie van advocaat-generaal Gand van 5 februari 1970 
in de zaak 43-69, fur., XVI, 1970, 142;- de conclusie van advocaat-generaal 
Roemer van 24 juni 1969 in de zaak 10-69, fur., XV, 1969, 320 e.v., waar 
een overzicht wordt gegeven van de evolutie in de rechtspraak van het 
Hof betreffende de nietigheid voorzien in artikel 8 5, tweede lid ( voorlopige 
geldigheid); - de conclusie van advocaat-generaal Dutheillet de Lamothe 
van 12 november 1970 in de zaak 13-70, fur., XVI, 1970, II02; - zie 
eveneens : Hof van Justitie, 4 april 1968, zaak 25-67, Firma Milch-, 
Fett- und Eierkontor GmbH. t. Hauptzollamt Saarbrucken, fur., XIV, 
1968, 308; - Hof van Justitie, 3 april 1968, zaak 28-67, fur., XIV, 1968, 
220). 

28. INTERPRETATIE. WIJZE (*) 
De wijze waarop het Hof van Justitie de voorgelegde vragen interpreteert 
verschilt naar gelang de casus in kwestie. Als uitgangspunt wordt de tekst 
van de bepaling genomen (conclusie advocaat-generaal Dutheillet de 
Lamothe van 2 december 1970 in de zaak 11-70, fur., XVI, 1970, 1148). 
Niet aileen hiermee, maar ook met de aard, de strekking van het verdrag 
(Hof van Justitie, 3 april 1968, zaak 28-67, fur., XIV, 1968, 217), de zin 
en doelstellingen ervan (Hof van Justitie, 15 december 1970, zaak 31-70, 
Deutsche Getreide- und Futtermittel Handelsgesellschaft GmbH t. 
Hauptzollamt Hamburg-Altona, fur., XVI, 1970, 1063), de motieven en 
doelstellingen van de bepaling zelf (Hof van Justitie, 15 oktober 1969, 
zaak 14-69, Markus & Walsh t. Hauptzollamt Hamburg-Jonas, fur., 
XV, 1969, 356; - Hof van Justitie, 28 oktober 1970, zaak 16-70, Coopera
tieve Vereniging Necomout G. A. t. Hoofdproduktschap voor Akker
bouwprodukten en Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten, 
fur., XVI, 1970, 932), de zin en de strekking van de uitvoeringsbepalingen, 
gezien in het licht van de Verdragsbepalingen waarop ze berusten (Hof 
van Justitie, 15 oktober 1969, zaak 15-69, fur., XV, 1969, 369; - Hof van 
Justitie, 17 juni 1970, zaak 3-70, fur., XVI, 1970, 421; - Hof van Justitie, 
10 december 1969, zaak 34-69, Caisse d'assurance vieillesse des travailleurs 
salaries de Paris t. Jeanne Duffy, fur., XV, 1969, 603), of in samenhang 
met andere uitvoeringsbepalingen (Hof van Justitie, 6 oktober 1970, 
zaak 9-70, fur., XVI, 1970, 841), heeft het Hof geen rekening gehouden. 
Daarbij komt dat ook de geest van het Verdrag of van de Verdragsartikelen 
(Hofvan Justitie, 14 april 1970, zaak 68-69, Bundesknappschaft t. Elisabeth 
(*) Een algemene beschouwing over de uitleggingsmethoden van het Gemeenschapsrecht 
geeft ZuLEEG, M., Die Auslegung des europiiischen Gemeinschaftsrechts, Europarecht, 1969, 
97 e.v. 

293 



Brock, fur., :XVt, 1970, 179), de preambulen (Hof van ]ustitie, 22 oktober 
1970, zaak 12-70, fur., XVI, 1970, 913) net als de feitelijke gegevens 
(Hof van Justitie, 4 april 1968, zaak 7-67, Firma Milchwerke H. Wohr
mann und Sohn K. G. t. Hauptzollamt Bad-Reichenhall, fur., XIV, 
1968, 261) in aanmerking worden genomen. 
Het Hof houdt zich dus geenszins bij een grammaticale interpretatie, 
maar wendt bij voorkeur de historische en systematische uitleggings
methode aan, hoewel het zich hoedt voor een al te extensieve interpre
tatie (Hof van Justitie, 19 december 1968, zaak 13-68, fur., XIV, 1968, 
645; - conclusie advocaat-generaal Gand van r juli 1969 in de zaak 9-69, 
fur., XV, 1969, 343). 
Het arrest Stauder biedt een treffend voorbeeld van interpretatie volgens 
de werkelijke bedoeling van de wetgever (Hof van Justitie, 12 november 
1969, zaak 29-69, fur., XV, 1969, 425). Daarin past het Hof de minst 
strenge interpretatie toe in een geval waar een enkele beschikking, die tot 
alle lid-Staten was gericht en in de talen van de verschillende lid-Staten 
was geredigeerd, naar gelang de versie, aanleiding kon geven tot verschil
lende interpretaties. 
Ook toelichtingen en adviezen van speciale Comites verschaffen het Hof 
hulp bij de interpretatie (Hof van Justitie, 8 december 1970, zaak 14-70, 
Deutsche Bakels GmbH. t. Oberfinanzdirektion Munchen, fur., XVI, 
1970, 1009). 
In het arrest Schwarzwaldmilch greep het Hof de gelegenheid aan om aan 
te tonen hoe een bepaald begrip, in casu overmacht, diende te worden 
geinterpreteerd (Hof van Justitie, 1 I juli 1968, zaak 4-68, fur., XIV, 
1968, 537)· 
Vermits de term overmacht op de verschillende rechtsgebieden en op de 
onderscheiden terreinen van rechtstoepassing niet eenzelfde inhoud heeft, 
moet - aldus het Hof - de betekenis van deze term vastgesteld worden 
in het wettelijk kader, binnen hetwelk hij tot rechtsgevolgen moet kunnen 
lei den . 
. Het Hof heeft overmacht beschouwd als een autonoom begrip van gemeen
schapsrecht, dat eenvormig moet worden geinterpreteerd; het Hof heeft 
zich in casu niet gebaseerd op de criteria van het intern recht van elke 
lid-Staat, noch op de gemeenschappelijke algemene beginselen in de 
rechtsstelsels van de verschillende lid-Staten (conclusie advocaat-generaal 
Gand van 12 juni 1968 in de zaak 4-68, fur., XIV, 1968, 544 e.v.; - De 
Vreese, A., Beschouwingen bij enkele recente arresten van het Hof van fustitie 
van de Europese Gemeenschappen, R. W., 1969-70, 497 e.v.). 

29· GELDIGHEID 

Een particulier kan de geldigheid of wettigheid van een overheidshandeling 
voor het Hof van Justitie niet alleen rechtstreeks aanvechten op grond 
van artikel 173, maar eveneens onrechtstreeks, naar aanleiding van een 
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taak aanhang.lg gemaakt bij een nationa1e rechtbank. (Over de mogellj'k.e 
betekenissen van het begrip geldigheid, zie : De Gryse, L., Overzicht 
van rechtspraak. Europees recht, T.P.R., 1968, 140. Het Hof aanvaardt 
de ruime interpretatie in de zin van wettigheid.) Deze laatste kan of moet, 
op grond van artikel 177b, aan het Hof de vraag stellen nopens de geldig
heid (zie hierover : Ehle, D., The legal protection of enterprises of the Com
mon Market within the jurisdiction of the European Court of justice and of 
national courts, C.M.L.R., 1968-69, 199 e.v.). 

30. GELDIGHEID. UITBREIDING DEBAT. MonVERINGSPLICHT. OMVANG 

Het Finanzgericht te Miinchen, hoewel daartoe niet verplicht, stelde aan 
het Hof de vraag over de rechtsgeldigheid van verordening nr. 144-65 van 
de Commissie, houdende instelling van een compenserende heffing bij 
invoer van tafeldruiven van de open grond uit Bulgarije en Roemenie 
(Hof van Justitie, 13 maart 1968, zaak 5-68, fur., XIV, 1968, 131 e.v.). 

Tijdens het geding voor het Hof uitte de partij voor het eerst de grief 
over de onwettigheid van een andere verordening van de Commissie, die 
aan eerstgenoemde ten grondslag lag. De vraag naar de bevoegdheid van 
het Hof om zich uit te spreken over de al dan niet rechtsgeldigheid van die 
andere verordening stelde zich dan ook. Het Hof antwoordde zeer sum
mier : ,Overweggende dat in het dispositief van de verwijzingsbeschik
king van het Hof van Justitie aileen wordt verzocht te beslissen of Ver
ordening nr. 144/65 ... rechtsgeldig is ,en dat het Hof de grief derhalve 
kon behandelen". Men kan hieruit opmaken dat, volgens het Hof, een 
vraag naar de rechtsgeldigheid van een verordening het beoordelen van 
de rechtsgeldigheid van een andere verordening die eraan ten grondslag 
ligt, niet uitsluit. 

Het probleem van de uitbreiding van het debat wordt uitvoeriger besproken 
door advocaat-generaal Gand (conclusie van 30 november 1967 in de zaak 
5-67, fur., XIV, 1968, 153 e.v.). Hij meent dat de oplossing hiervan moet 
gezocht worden in het antwoord op de vraag naar de omvang van de ver
plichtingen van de nationale rechter en die van de bevoegdheid van het 
Hof tot onderzoek en controle. 
,Een nationale rechterlijke instantie kan er niet mede volstaan u te vragen 
om een beslissing nopens de rechtsgeldigheid van een bepaald voorschrift, 
doch zal ook de grieven moeten omschrijven welke daartegen kunnen 
worden aangevoerd, waarna het aan uw Hof staat zich omtrent de juistheid 
dier grieven uit te spreken." 
, ... De nationale rechter kan ambtshalve deze grieven hebben opgeworpen ; 
meestal zijn zij in het nationale geding door een der partijen in het midden 
gebracht, doch slechts voor zoveel de nationale rechter ze niet van alle 
belang ontbloot heeft geacht, zal hij zich tot U wenden en Uw college in 
de gelegenheid stellen zich uit te spreken. Hiervan uitgaande kan er geen 
enkel bezwaar tegen bestaan, dat U w Hof ook ten deze de bij de toe passing 
van artikel 177 gebruikelijke souplesse betracht"; maar ,waar aileen de 
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nationale rechter zich tot U mag wenden en de grenzen van het debat 
heeft af te bakenen, (mogen) partijen ten verhore het kader van de rechts
strijd niet ( .. ) wijzigen door nieuwe grieven voor te dragen" (vgl. des
betreffend : Hof van Justitie, 9 december 1965, zaak 44-65, Hessische 
Knappschaft t. Singer et Fils, fur., XI, 1965, II55), alhoewel ,zelfs wan
neer de voor U aangevoerde grieven ongegrond zijn, ( .. ) Uw Hof een 
rechtshandeling niet geldig (mag) achten wanneer blijkt van een zodanig 
ernstig gebrek, dat daaraan door U ambtshalve aandacht moet worden 
geschonken". 

Het probleem van de omvang van de motiveringsplicht van overheidshande
lingen werd eveneens in deze zaak behandeld en het Hof besliste desbe
treffend dat zij afhangt van de aard der handeling en dat, wanneer het een 
verordening betreft, ,een handeling die algemeen toepassing moet vinden", 
de motivering kan volstaan ,met vermelding van het geheel der omstan
digheden welke tot haar uitvaardiging hebben geleid enerzijds, en van haar 
algemene doelstellingen anderzijds" (Hof van Justitie, I3 maart I968, 
zaak 5-67, fur., XIV, 1968, 135; - vgl. : Hof van Justitie, I december 
I965, zaak I6-65, Firma C. Schwarze t. Einfuhrstelle fur Getreide und 
Futtermittel, fur., XI, I965, III7; zie boven, nr. I5). 

31 •. 6ELDIGHEID. GNTVANKELIJ~HEID.-KORT GEDING. AARD VAN.DE.VRAAG_ 

In de zaak Stauder stelde de nationale rechter, naar aanleiding van een 
procedure in kart geding, aan het Hof, op basis van artikel r 77, de vraag 
of het met de algemene beginselen van gemeenschapsrecht verenigbaar 
was dat de beschikking van de Commissie van 12 februari I969 (69/71 
E.E.G.) de verkoop van bater tegen verlaagde prijs aan consumenten, die 
sociale bijstand ontvangen, afhankelijk stelde van bekendmaking van de 
naam van de begunstigde aan de verkoper (Hof van J ustitie, I 2 november 
I969, zaak 29-69, fur., XV, 1969, 424 e.v.). 

Volgens advocaat-generaal Roemer bestaat er geen bezwaar tegen het feit 
dat om prejudiciele beslissingen ook met het oog op een te geven voor
ziening bij voorraad wordt verzocht (conclusie van 29 oktober I969 in de 
zaak 29-69, fur., XV, I969, 428). lngeval vragen naar geldigheid worden 
opgeworpen, dan is het, aldus Roemer, ten zeerste gewenst dat zij in het 
vroegst mogelijke stadium- eventueel reeds in het kader van een verde
ring tot schorsing van tenuitvoerlegging - worden beantwoord. 

Wat de in deze zaak gestelde vraag zelf betreft, client te worden opgemerkt 
dat het Hof, hoewel het niet rept over de aard ervan, eerst interpreteert 
en zich pas daarna uitspreekt over de geldigheid. Niettegenstaande de 
vraag naar haar aard diende opgevat te worden als een verzoek tot toetsing 
van de geldigheid van de bepaling aan de geldende algemene beginselen 
van gemeenschapsrecht - dus de rechtsgeldigheid betrof en niet de inter
pretatie -, achtte het Hof het nodig die bepaling vooraf te interpreteren 



omdat het de uitleg, die de verwijzende rechter zelf had gegeven, vooraf 
wilde rectifieren. 
Het neemt dus oak hier de gelegenheid te baat een uniforme uitlegging 
van het gemeenschapsrecht te verzekeren, hoewel in feite de grensaf
bakening van de vraag tot het domein van de nationale rechter behoort. 

32. BEOORDELING RECHTSGELDIGHEID 

In de zaken u-7o, 25-70, 26-70 en 30-70 werd het Hof verzocht zich uit 
te spreken over de geldigheid van de zogenaamde waarborgregeling (Hof 
van Justitie, 17 december I970, zaak I I-70, fur., XVI, I970, I I34 e.v.; -
Hof van Justitie, I7 december I970, zaak 25-70, fur., XVI, I970, I I70 e.v.;
HofvanJustitie, 17 december 1970, zaak 26-7o,fur., XVI, I970, II92 e.v.;
Hofvan Justitie, I7 december I970, zaak 30-70, fur., XVI, 1970, 1204 e.v.). 
Het Hof betoogde in zijn arrest I r -70 dat, bij de beoordeling van de rechts
geldigheid van de handelingen van gemeenschapsinstellingen, geen beroep 
mag worden gedaan op aan het nationale recht ontleende regelen of be
grippen, vermits dat de eenheid van het gemeenschapsrecht zou aan
tasten; alleen toetsing aan het gemeenschapsrecht is geoorloofd. 
Naar aanleiding van het onderzoek naar de externe en de interne wettig
heid van de bestreden bepalingen, heeft het Hof in deze arresten over 
verschillende belangrijke punten zoals bv. de bescherming der grond
rechten in de communautaire rechtsorde, de verhouding gemeenschaps
recht - nationaal recht, de verhouding tussen de bevoegdheden van de 
verschillende gemeenschapsorganen, zijn visie bekend gemaakt. 
Hoewel deze eerste twee onderwerpen nag nader, bij de behandeling van 
de verhouding gemeenschapsrecht - nationaal recht, worden besproken, 
tach client hier even uitgeweid over het opgeworpen probleem in verband 
met de verenigbaarheid van de procedure voor het Comite van beheer met de 
communautaire structuur en het evenwicht tussen de instellingen, zowel 
wat hun onderlinge verhouding als wat de uitoefening van hun onder
scheiden bevoegdheden betreft (Hof van Justitie, 17 december 1970, zaak 
25-70, fur., XVI, 1970, II7I-II74:- Hof van Justitie, 17 december I970, 
zaak 30-70, fur., XVI, 1970, r2o8-r2II). 
De beheerscomiteprocedure, voorzien in meer dan tweeduizend gemeen
schapsverordeningen, bestaat erin dat de Raad, op voorstel van de Com
missie en na raadpleging van het Parlement, de basisverordeningen vast
stelt, maar het opstellen van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen, 
onder bepaalde voorwaarden, aan de Commissie overlaat, nl. dat zij het 
door haar opgestelde antwerp van te nemen maatregelen voorlegt aan 
een beheerscomite - samengesteld uit vertegenwoordigers van de lid
Staten en voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie -
dat dan hierover zijn advies uitbrengt. De Commissie stelt dan de maat
regelen vast die onmiddellijk van toepassing zijn. Indien ze echter niet in 
overeenstemming zijn met het advies van het beheerscomite, dan kan de 
Raad die maatregelen afschaffen of wijzigen (zie : conclusie advocaat-

297 



generaal Dutheillet de Lamothe van 2 december 1970, in de zaken u-70, 
25-70, 26-70 en 30-70, fur., XVI, 1970, 1145). 
Er werd opgeworpen dat deze regeling een afwijking betekent van de pro
cedure en competentieregeling van het Verdrag: vooreerst behoort, over
eenkomstig artikel 43, tweede lid, al. 3, van het Verdrag, de bevoegdheid 
tot vaststelling van de betwiste bepalingen aan de Raad, die beslist op voor
stel van de Commissie en na raadpleging van de Vergadering; vervolgens 
beperkt zij de beslissingsbevoegdheid van de Commissie en ten slotte 
berooft zij het Hof van J ustitie van bepaalde bevoegdheden. 

Het Hof heeft in deze arresten de draagwijdte van de door de Raad aan de 
Commissie verleende uitvoerende macht nader belicht en gespecifieerd. 
Het beklemtoonde vooreerst het onderscheid dat client gemaakt ,tussen 
maatregelen welke rechtstreeks op het Verdrag zelf berusten en afgeleid 
recht waardoor de uitvoering dier maatregelen moet worden verzekerd" 
(Hof van Justitie, zaak 25-70, blz. r 172; - Hof van Justitie, zaak 30-70, 
blz. 1209). 
Er mag dan ook niet worden verlangd, aldus het Hof, ,dat de verordenin
gen betreffende het gemeenschappelijk landbouwbeleid in al hun onder
delen door de Raad volgens de procedure van artikel 43 worden gesteld" ; 
,voorschriften ter uitvoering van basisverordeningen (kunnen worden vast
gesteld) volgens een andere procedure dan die van artikel 43 - hetzij door 
de Raad zelf, hetzij door de Commissie krachtens machtiging overeen
komstig artikel 155" (ibidem). 
Het Hof wees er vervolgens op dat het Comite als enige taak heeft advies 
te geven en , blijvend overleg ( ... ) te verzekeren opdat de Commissie zich 
daardoor kan laten leiden bij de uitoefening van de bevoegdheden welke 
haar door de Raad zijn verleend en tevens om het de Raad mogelijk te 
maken in plaats van de Commissie zelf een besluit te nemen" en dat het 
geen beslissingsbevoegdheid bezit, zodat ,aan het wezen van de commu
nautaire structuur en aan het institutioneel evenwicht" geen afbreuk 
wordt gedaan (Hof van Justitie, zaak 25-70, blz. 1173; - Hof van Justitie, 
zaak 30-70, blz. 1210) en de procedure van het beheerscomite niet in strijd 
is met de verdragsvoorschriften van artikel 155 (vgl. : onderzoek nopens 
de communautaire procedures ter uitvoering van het afgeleid gemeen
schapsrecht van de Juridische Commissie van het Europees Parlement, 
verslag van rapporteur Jozeau-Marigne, document 115 van 30 september 
1968, waarin de gevolgde institutionele ontwikkeling juridisch correct, 
doch politiek bedenkelijk wordt geacht). 

Tenslotte antwoordde het Hof dat de krachtens de basisverordening door 
de Commissie, bij wijze van uitzondering door de Raad vastgestelde uit
voeringsbeschikkingen ,onder dezelfde voorwaarden hetzij tot de proce
dure tot nietigverklaring, voorzien in artikel 173, hetzij tot de prejudiciele 
procedure van artikel 177 van het Verdrag kunnen leiden" zodat de be
voegdheden van het Hof geenszins beperkt worden (Hof van Justitie, zaak 
25-70, blz. 1174;- Hofvan Justitie, zaak 30-70, blz. 1211). 



§ g. Mbakening van de bevoegdheid van het Hof van Justitie 

33• TEN AANZ1EN VAN DE NATIONALE RECHTER 

Wel zijn de bevoegdheden van de nationale rechter en die van het Hof 
van Justitie, beide onderling onafhankelijke rechtsmachten (Hof van 
Justitie, I9 december I968, zaak I3-68, fur., XIV, 1968, 641), gescheiden 
en dus ook afgebakend, maar artikel 177 schept de mogelijkheid tot samen
werking. 

De nationale rechter oordeelt eigenmachtig of voor het wijzen van zijn 
vonnis of arrest een beslissing op het punt van het communautair recht 
noodzakelijk is. Overweegt hij in positieve zin, dan kan of moet hij, naar 
gelang de aanleg waarin hij ten gronde moet uitspreken, het Hof van 
Justitie adieren (zie, over de reikwijdte van de verwijzingsplicht : Hay, P., 
Supremacy of community law, in national courts, American Journal of Com
parative Law, 1968, 524-552). 

Het Hof heeft de overwegingen van de nationale rechter niet te beoordelen, 
vermits de relevantie van de opgeworpen vraag tot het domein van de 
nationale rechter behoort (Hof van Justitie, 9 juli 1969, zaak I0-69, fur., 
XV, I969, 3 I6; - Hof van Justitie, 7 mei 1969, zaak 28-68, Securite sociale 
du Nord de la France t. Torrekens, fur., XV, I969, I34;- Hofvan Justitie, 
I I juli I968, zaak 4-68, Firma Schwarzwaldmilch GmbH t. Einfuhr- und 
Vorratsstelle fi.ir Fette, fur., XIV, I968, 538;- Hof van Justitie, I9 decem
ber I968, zaak I3-68, fur., XIV, I968, 64I; -Mashaw, }. L., Ensuring the 
observance of law in the interpretation and application of the E.E.C. Treaty : 
The role and functionning of the renvoi d'interpretation under article I77, 
C.M.L.R., Vol. 7, I970, 272 en 424 e.v.); derhalve behoort de vraag, of 
een bepaling, waarover om interpretatie wordt verzocht, op het te be
rechten geval van toepassing is, niet tot de competentie van het Hof, maar 
enkel tot die van de verwijzende rechter (Hof van Justitie, I9 december 
I968, zaak I3-68, fur., XIV, I968, 642). 

De nationale rechterlijke instantie bepaalt eveneens de grenzen van het 
geding voor het Hof (besproken door advocaat-generaal Gand in zijn con
clusie van 30 november I 967, in de zaak 5-67, Beus t. Hauptzollamt Munch en 
Landesbergerstral3e, fur., XIV, I968, I53). Het Hof mag die niet ver
leggen noch uitbreiden (conclusie advocaat-generaal Dutheillet de La
mothe van I2 november I970 in de zaak I3-70, fur., XVI, I970, I IOI; -
vgl. : arrest van het Hof van Justitie, I3 maart I968, zaak 5-67, zie hoven, 
nr. 30), en derhalve niet ultra petita antwoorden (conclusie van advocaat
generaal Roemer van 7 februari I968 in de zaak 24-67, fur., XIV, I968, 
112). 

Het is niet de taak van het Hof zich over de aan de nationale rechter voor
gelegde zaak ten grande uit te spreken, noch kennis te nemen van de feiten 
(Hof van Justitie, I9 december I968, zaak I3-68, fur., XIV, I968, 64I), 
maar het kan niet worden ontkend dat de feitelijke grondslag van het geschil 
en het kader van het geding, dat op nationaal niveau aanleiding gaf tot 

299 



het stellen van de vragen, bij de beantwoording ervan in bepaalde gevallen 
mede in aanmerking dienen te worden genomen ( conclusies van advocaat
generaal Gand van I I juni I968 in de zaak 5-68, ]ur., XIV, 1968, 565; -
van 2I mei I969 in de zaken 2 en 3-69, ]ur., XV, I969, 226; - van 14 no
vember I968, zaak I3-68, ]ur., XIV, I968, 647). 
Nochtans zal bet Hof zkh nooit uitspreken over de toepassing van bepalin
gen van gemeenschapsrecht op een bijzonder geval, vermits dat niet in 
zijn bevoegdheid ligt ex artikel 177 (Hof van Justitie, 7 mei 1969, zaak 
28-68, ]ur., XV, I969, I34; - Hof van Justitie, 3 april I968, zaak 28-67, 
]ur., XIV, I968, 222; - Berri, M., The special procedures before the Court 
of Justice, C.M.L.R., Vol. 8, 1971, 16). Zo is de vraag of in een bepaald 
geval de lid-Staat van de hem in artikel 97 voorziene mogelijkheid tot 
vaststelling van gemiddelde percentages gebruik heeft gemaakt, naar ge
meenschapsrecht een vraag welke door de nationale rechter in bet kader 
van bet nationale recht moet worden beantwoord (Hof van Justitie, 24 
juni 1969, zaak 29-68, ]ur., XV, I969, 180). Zo echter voor een bepaald 
concreet geval de vraag tot uitlegging door de nationale rechter werd 
gesteld, zal bet Hof ze herleiden en interpreteren in abstracte, algemene 
zin (Hof van Justitie, 10 december 1969, zaak 34-69, ]ur., XV, 1969, 6o3), 
of uit de vraagstelling, en met inachtname van de gegevens die blijken uit 
de verwijzingsbeschikking van de nationale rechterlijke instantie, slechts 
die elementen belichten, die voor een interpretatie van bet V erdrag en 
van een geiueenschapsvoorschrift -in aanmerking komen (Hof van Justitie, 
8 december 1970, zaak 28-70, Witt t. Hauptzollamt Luneburg, ]ur., 
XVI, 1970, 1026). Het Hof zal zich houden aan bet geven van interpretatie 
van gemeenschapsvoorschriften en economische opportuniteitsoverwegin
gen terzijde laten (conclusie advocaat-generaal Gand van 5 februari 1970 
in de zaak 43-69, ]ur., XVI, I970, 140). 
Bovendien is bet Hof niet bevoegd de bepalingen van bet gemeenschaps.; 
recht op een concreet geval toe te passen bv. op een nationale belasting; 
bet mag echter wel overgaan tot uitlegging van bv. artikel2o van Verorde
ning nr. I9 ,zoals dat moet worden toegepast op een nationale belasting ... " 
(Hof van Justitie, 4 april 1968, zaak 20-67, Firma Kunstmuhle Tivoli t. 
Hauptzollamt Wurzburg, fur., XIV, 1968, 290). 
Het kan evenmin bet oordeel over vragen, die uitsluitend tot de 
bevoegdheid van bet verwijzend gerecht behoren en de ontvankelijkheid 
bij de nationale rechter betreffen, bevoegd aan zich trekken (Hof van 
Justitie, I9 december I968, zaak I9-68, G. De Cicco t. Landesversiche
rungsanstalt Schwaben, ]ur., XIV, I968, 665). 
Nog minder kan bet Hof zich bij de uitlegging van een vraag uitspreken 
over de kenmerken van de wetgeving van een lid-Staat der Gemeenschap, 
vermits deze taak voorbehouden is aan de verwijzende rechter, die bet 
gemeenschapsrecht op bet voor hem aanhangig geschil hoeft toe te passen 
{Hof van Justitie, I9 december I968, zaak I9-68, fur., XIV, 1968, 665; -
Hof van Justitie, 6 oktober I970, zaak 9-70, fur., XVI, I970, 842; - Hof 

300 



van Justitie, 21 oktober 1970, zaak 23-70, fur., XVI, 1970, 897; - Hof 
van Justitie, 21 oktober, 1970, zaak 20-70, fur., XVI, 1970, 878). 

Evenmin heeft het de verenigbaarheid van een nationale wet met de voor
schriften van het Verdrag te beoordelen (conclusie advocaat-generaal 
Dutheillet de Lamothe, van 12 november 1970 in de zaak 13-70, fur., XVI, 
1970, uo1), noch het nationale recht toe te passen (conclusie advocaat
generaal Roemer van 20 mei 1969 in de zaak 31-68, Chanel t. Cepetha, fur., 
XVI, 1970, 4II) of het niet meer van toepassing te verklaren (conclusie 
advocaat-generaal Roemer van 10 december 1970 in de zaak 33-70, fur., 
XVI, 1970, 1227). 
, , Overwegende dat het niet aan het Hof staat zich, in voege als verzocht, 
in het kader ener krachtens artikel 177 aangespannen procedure uit te 
spreken nopens de verenigbaarheid van de voorschriften ener nationale 
wet met's Raads Verordening nr. 19; dat het Hof daarentegen wel bevoegd 
is de nationale rechter de tot het gemeenschapsrecht behorende uitleggings
gegevens te verstrekken, aan de hand waarvan hij kan beoordelen of de 
bepalingen van de nationale wet met het gemeenschapsrecht verenigbaar 
zijn, in aanmerking genomen de rechtstoestand zoals die door de inwer
kingtreding van achtereenvolgens 's Raads Verordening nr. 19 en Ver
ordening nr. 87 der Commissie is geschapen" (Hof van Justitie, 17 decem
ber 1970, zaak 30-70, fur., XVI, 1970, 1206). 

De bevoegdheid van de nationale rechter bij de toepassing van bepalingen 
van gemeenschapsrecht en bij de bescherming der belangen van de onder
danen komt in menig arrest ter sprake. ,Overwegende dat hoewel, gezien 
de aan artikel 95 toegekende werking, de toepassing van alle met dit voor
schrift strijdige binnenlandse maatregelen uitgesloten moet worden ge
acht, de bevoegdheid van de nationale rechter om, wanneer naar binnen
lands recht verschillende wegen kunnen worden bewandeld, zijn keuze te 
bepalen op middelen welke geeigend zijn om door de bepalingen van het 
gemeenschapsrecht verleende individuele rechten te waarborgen, door 
het artikel niet wordt beperkt" (Hof van Justitie, 3 april 1968, zaak 28-67, 
fur., XIV, 1968, 220; - Hof van Justitie, 4 april 1968, zaak 34-67, Firma 
Gebruder Luck t. Hauptzollamt Koln-Rheinau, fur., XIV, 1968, 356); 
,dat de nationale rechter, binnen de grenzen van zijn rechtsmacht het 
bestaan van overmacht niet slechts mag aannemen wanneer de ingeroepen 
omstandigheden onder de opsomming van lid 3 van artikel 6 vallen of 
voor dezelve door de nationale autoriteiten voorzieningen zijn getroffen 
als in lid 4 bedoeld, doch ook in andere casusposities, welke overmacht in 
voormelde zin opleveren (nl. het niet kunnen overgaan tot invoer binnen 
de gestelde termijn wegens van buiten komende oorzaken welke een 
abnormaal karakter dragen en welker gevolgen ondanks de nodige diligentie 
slechts ten koste van onevenredige zware offers hadden kunnen vermeden 
worden) ... " (Hof van Justitie, II juli 1968, zaak 4-68, fur., XIV, 1968, 
538); ,dat de bepalingen der artikelen 31 en 32 de overheid en met name 
de bevoegde rechter der lid-Staten de plicht opleggen tot handhaving van die 
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belangen der onderdanen, welke mogelijk door een miskenning van be
doelde bepalingen geschonden werden, zulks bij wege van een recht
streekse en onmiddellijke bescherming en ongeacht de naar nationaal recht 
bestaande verhouding tussen deze belangen en het openbaar belang" 
(Hof van Justitie, 19 december 1968, zaak 13-68, fur., XIV, 1968, 645). 

34• TEN AANZIEN VAN DE PARTIJEN 

Zoals hoger vermeld behoort het initiatief tot het stellen van een parejudi
ciele vraag enkel toe aan de nationale rechterlijke instanties; de partijen
bezitten terzake geen initiatiefrecht en mogen ook het kader van de recht
strijd niet wijzigen door nieuwe grieven voor te dragen (conclusie advocaat
generaal Gand, 30 november 1967 in de zaak 5-67, fur., XIV, 1968, 154; -
vgl. : het arrest Hessische Knappschaft t. Singer et Fils, besproken door 
L. De Gryse, Overzicht van rechtspraak, Europees recht (rechtsbescherming) 
(1964-1967), T.P.R., 1968, 135). 
Het Hof achtte eveneens een door een van de partijen tot haar gericht 
verzoek tot aanvulling van een ingevolge artikel 177 gewezen arrest on
ontvankelijk : ,dat, wanneer derhalve in het bestek van artikel 177 alleen 
de nationale rechter heeft uit te maken of en in hoeverre het Hof van 
Justitie om een uitspraak zal worden verzocht, ook alleen aan hem de be
voegdheid toekomt te beoordelen of de op zijn verzoek gegeven pre
judiciele. beslissing voldoende duidelijk is. dan wel of term en. aanwezig zijn 
zich wederom tot het Hof van Justitie te wenden" (beschikking Hof van 
Justitie, 16 mei 1968, zaak 13-67, fur., XIV, 1968, 279-280). 
Partijen kunnen zich in dergelijk geval, volgens een uitspraak van het Hof 
in dezelfde zaak, evenmin beroepen op artikel 40 van het statuut van het 
Hof ,Overwegende dat voor zoveel artikel 40 van het Statuut in een 
prejudicieel geding al toepassing kan vinden, partijen in het bodemgeschil 
zich daarop derhalve in geen geval kunnen beroepen" (beschikking Hof 
van Justitie, 16 mei 1968, zaak 13-67, fur., XIV, 1968, 279-280; - artikel 
40 van het Protocol betreffende het statuut van het Hof van Justitie van 
de Europese Gemeenschappen : ,In geval van moeilijkheden nopens de 
betekenis en de strekking van een arrest, heeft het Hof tot taak dit uit te 
leggen, op verzoek van een der partijen of van een instelling van de Ge
meenschap, welke haar belang terzake aannemelijk maakt"). 
In de zaak 29-68 werd op een verzoek, om een andere partij dan deze, aan
wezig in de hoofdzaak voor de nationale rechter, in het geding te betrek
ken, door het Hof niet ingewilligd. Een door verweerster gevraagde inter
ventie van de Italiaanse instelling van sociale zekerheid werd door het 
Hof niet toegestaan omdat : ,het Hof niet kan bewilligen in een deel
neming aan het geding door andere personen of instellingen dan de in 
artikel 20 van zijn statuut genoemde" (Hof van Justitie, 19 december 
1968, zaak 19-68, fur., XIV, 1968, 666. Artikel2o vermeldt enkel de partijen 
in hoofdzaak, de lid-Staten, de Commissie en, in voorkomend geval, de 
Raad; - Berri, M., The special procedures before the Court of Justice of the 
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European Communities, C.M.L.R., Vol. 8, 1971, 6 e.v. en vnl. 18 en 19; -
Vandersanden, G., Le recours en intervention devant la Cour de Justice 
des Communautes europeennes, Rev. trim. dr. eur., 1969, 1-28). 

35· TEN AANZIEN VAN ANDERE GEMEENSCHAPSORGANEN 

Het Hof van Justitie mag in de loop van de procedure van artikel 177 niet 
nagaan of een reglementatie goed, aangepast en adequaat is, zoniet zou 
het oordelen over de opportuniteit, wat enkel tot het domein van de wet
gever behoort (conclusie advocaat-generaal Roemer van 14 mei 1970, 
zaak 73-69, Firma H. Oehlmann & C0 t. Hauptzollamt Munster, fur., 
XVI, 1970, 482). Het acht zich dan ook onbevoegd om in het kader van 
artikel 177 uitspraak te doen over de kwalificatie, welke in de voorschriften 
van het gemeenschapsrecht aan de litigieuze belasting toekomt (Hof van 
Justitie, 4 april 1968, zaak 25-67, ]ur., XIV, 1968, 310). 
In de zaak 29-68 ter gelegenheid van de uitlegging van artikel 97, eerste lid 
lichtte het Hof de bevoegdheid van de nationale rechter, van de Com
missie en van het Hof van Justitie toe. 
Het is voor de nationale rechter, die moet beslissen of artikel97 in het hem 
voorgelegde geval toepasselijk is, noodzakelijk, doch voldoende, wanneer 
hij kan nagaan of er sprake is van een volgens het cumulatieve cascade
systeem geheven belasting en of de lid-Staat ook van de hem in dat artikel 
geboden mogelijkheid gebruik heeft gemaakt (nl. of hij een uniform 
percentage heeft toegepast dat overeenstemt met de gecumuleerde be
lastingdruk op de nationale produkten). 

Ingeval er vrees voor schending van artikel 97 bestaat, dan behoort het tot 
de verantwoordelijkheid van de Commissie de wettigheid der genomen 
maatregelen na te gaan en de juistheid van de schatting van de belasting
druk op de nationale produkten door de lid-Staat te controleren; zo nodig 
kan ze de in artikel97, tweede lid, bedoelde maatregelen nemen, waarop dan 
door het Hof van Justitie controle kan worden uitgeoefend (Hof van 
Justitie, 24 juni 1969, zaak 29-68, fur., XV, 1969, 179-180). 

§ 6. Besluit 

36. Biedt de procedure van de prejudiciele beslissing het Hof de gelegen
heid een belangrijke integrerende werking op het gebied van Europees 
Recht te vervullen, dank zij het waarborgen van een eenvormige inter
pretatie in aile lid-Staten en vooral dank zij zijn uitspraken over de recht
streekse werking van primair en secundair gemeenschapsrecht, toch kan 
het deze taak niet vervullen zonder de medewerking van de nationale 
rechter. 
,In de mate dat ze het werk is van de jurisprudentie, behoort de ont
wikkeling van de communautaire rechtsorde dan ook het resultaat te zijn 
van een samenspel van het Hof van Justitie en de nationale rechter" 
(Mertens de Wilmars, J., De communautaire lering van de nationale recht
spraken, R. W., 1969-70, 1905). 
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Zo kan deze laatste zich afvragen of normen van communautair recht op 
het geschil toepasselijk zijn; ook het probleem van de rechtsgeldigheid 
van secundaire gemeenschapsbepalingen kan zich voor hem stellen. De 
wijze, waarop hij van de hem geboden gelegenheid om mee te werken aan 
de handhaving en de toepassing van het gemeenschapsrecht gebruik 
maakt en zich daarbij laat leiden of helpen door het Hof van Justitie, kan 
bepalend zijn en voor de verdere uitbouw van het communautair recht 
en voor het waarborgen van de uniforme toepassing ervan. 

HooFDSTUK II 

DE RECHTSBESCHERMING VOOR DE NATIONALE RECHTER 

§ I. lnleiding 

37. Dat particulieren, naarmate zij zich meer en meer rechtstreeks op 
bepalingen van gemeenschapsrecht kunnen beroepen, deze voor de na
tionale rechtsmachten bij de verdediging van hun belangen, hetzij in hoofd
orde, hetzij te subsidiairen titel, zullen inroepen hoeft niet te verwon
deren. 
Het is echter opvallend dat, zoals blijkt uit de vonnissen en arresten uit
gesproken in de periode van 1968 tot en met 1970, in alle lid-Staten de 
meeste gevallen, waarin men zich op die gemeenschapsbepalingen beriep, 
de sector van het sociaal of van het mededingingsrecht bestrijken (in 
Belgie behandelen minstens 20 gepubliceerde vonnissen en arresten deze 
materie; daarvan betreffen 13 het mededingingsrecht en een 7-tal het 
sociaal recht). In Nederland en in Duitsland werden ze evenwel ook in 
menige betwisting inzake landbouw ingeroepen. 

Behalve met problemen van meer juridisch-technische aard, eigen aan het 
domein van de landbouw, het vervoer, de douanetarieven, werd de nationale 
rechter geconfronteerd met dat van de verhouding gemeenschapsrecht -
nationaal recht. 
In bepaalde gevallen trachtte hij de zaak eigenmachtig op te lossen. Dit was 
bv. het geval in Belgie met het arrest Advance Transformer tegen Bara 
en anderen (Cass., 24 december 1970, R. W., 1970-7I, 1559), of met de 
zaak Corveleyn tegen de Belgische Staat (R.v.S., 7 oktober 1968, Arr. en 
adv. R.v.St., 1968, nr. 13.146, 752; ]. T., 1969, 694, met noot J. Verhoe
ven; Cah. dr. eur., 1969, 434, met noot P. Gigon); in Frankrijk met de 
zaak Syndicat General de Fabricants de Semoules de France tegen Ministere 
de 1' Agriculture (Conseil d'Etat, r maart 1968, Rev. trim. dr. eur., 1968, 
388, met noot C. Constantinides-Megret), en met Administration des 
Contributions indirectes et Comite interprofessionnel des Vins doux 
naturels tegen Ramel (Cass. fr., 22 oktober 1970, Gaz. Pal., 9-11 december 
1970, 6; Cah. dr. eur., 1971, 356); in Nederland met de zaak Levers 
Zeep Mij. N.V. tegen Gegro N.V. en Ned. Persil Mij. tegen Envema 
(beslissing van de voorzitter van de rechtbank te Breda, van 3 1 december 
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1968, B.I.E., 1969, 47) en in Duitsland : met de zaak lmportrice van ben
zine tegen Zollamt von Motorenbenzin (Bundesfinanzhof Munchen, 10 
december 1968, Zeitschrift fur Zolle und Verbrauchsteuern, 1969, nr. 7, 
216; C.M.L.R., 1971, 97), met het Voran-arrest (Bundesgerichtshof, 
29 februari 1968, A. W.D., 1968, 152-154), met N. N. tegen Weichweizen 
(Bundesfinanzhof, 22 oktober 1968, Zeitschrift fur Zolle und Verbrauch
steuern, 1969, 58) en met Massalombarda tegen Fruchttrunk GmbH 
(Bundesgerichtshof, 27 februari 1969, W.u. W., 1969, 504). 
Enkele malen, doch minder dan men kon verwachten nu voor de niet
verwijzingsverplichte nationale rechterlijke instantie de eerste schroom 
stellig moest verdwenen zijn, schorste de nationale rechter de procedure 
en verzocht hij - al dan niet ertoe verplicht - het Hof om interpretatie 
op grand van artikel 177. 
In Belgie weze het lofwaardig initiatief van de vrederechter van het tweede 
kanton Antwerpen in de zaak Sociaal Fonds voor Diamantarbeiders tegen 
C. & Cy en C.M. & S. vermeld (Vred. Antwerpen, 24 december 1968, 
R. W., 1968-69, 1654; ]. T., 1969, 281; Rev. trim. dr. eur., 1969, 324; 
Cah. dr. eur., 1969, 683). De rechtbank van koophandel van Brussel 
vroeg het Hof om uitleg in de zaak S.A. Portelange tegen Sinith Corona 
Marchant en andere (Hrb. Brussel, 18 februari 1969, ]. T., 1969, 322, 
met noot Bricmont; fur. comm. Belg., 1969, III, 228, met noot Braun). 
Het hof van cassatie stelde een prejudiciele vraag in de zaak Craeynest 
tegen Belgische Staat (Cass., 9 maart 1970, R. W., 1970-71, 328; - vgl. : 
Bundesfinanzhof, 23 juli 1968, Sammlung der Entscheidungen, 93, 362). 

In Frankrijk stelde de Conseil d'Etat voor het eerst een prejudiciele vraag 
aan het Hof in de zaak Synacomex tegen Directeur general de !'Office 
national interprofessionnel des cereales (Conseil d'Etat, 10 juli 1970, 
L'actualite juridique (Droit administratif), 1970, 500). Het Franse hof van 
cassatie nam zijn toevlucht tot artikel 177 in de zaak C. R. Securite du 
Nord de la France tegen Torrekens (Cass. fr., 24 oktober 1968, Rev. gen. 
dr. int. publ., 1969, 215); en verder het hof van beroep te Parijs in de 
zaak Caisse d'assurance vieillesse des travailleurs salaries de Paris tegen 
]. Duffy (Paris, 27 juni 1969, Gaz. Pal., mei 1970, 8), en het Tribunal de 
Commerce de Lyon in de zaak Soc. Cadillon tegen Soc. Hoss (Tribunal de 
Commerce de Lyon, 24 september 1970, Gaz. Pal., december 1970, 8). 

In Italie stelde de Corte di Apollo te Rome een prejudiciele vraag in de 
zaak Salgoil tegen Ministerio del Commercia con !'Estero (Roma, 26 maart 
1968, Il diritto negli scambi internazionali, Anno VII, 1968, 540). 

In Duitsland vroeg het Verwaltungsgericht Frankfurt het Hof een pre
judiciele beslissing in de zaak Firma Schwarzwaldmilch GmbH tegen 
Einfuhr und Vorratstelle fUr Fette (Verwaltungsgericht Frankfurt, 17 
januari 1968, Europarecht, 1968, 232); het Kammergericht Berlijn (Kartell
senat) vroeg het Hof om interpretatie in de zaak W. Wilhelm e.a. tegen 
Bundeskartellamt (Kammergericht Berlijn, 18 juli 1968, A.W.D., 1968, 
nr. 9, 350) en het Bundesfinanzhof deed hetzelfde in de zaak N. N. tegen 



Hauptzollamt (Franse cognac) (Bundes:finanzho£, g juli-1969, Zeitschrift 
fur Zolle und Verbrauchsteuern, 1969, 367; - zie ook : Fi;;.'anzgericht Ham
burg, 12 maart 1969, Entscheidungen der Finanzgerichte, 1969, 358; -
Bundesarbeitsgericht, 27 februari 1969, N.j. W., 1969, 999;- Yerwaltungs
gericht Frankfurt, 17 januari 1968, A. W.D., 1968, 152). 

In Nederland werden door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven 
in 1970 verzoeken om prejudiciele beslissingen ingediend in de zaken : 
Compagnie continentale (France) S.A. en Compagnie Continentale (Hol
lande) N.Y. tegen Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten en 
Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten (College van Beroep 
voor het Bedrijfsleven, 9 oktober 1970, A.R.B., 1970, 642-648); Coi:ipera
tieve Yer. Necomout tegen Produktschap Granen en Peulvruchten (College 
van Beroep voor het Bedrijfsleven, 10 april 1970, A.R.B., 1970, 362; 
S.E.W. 1970, nr. 6-7, 400); Koninklijke Lassie Fabr. N.Y. tegen Hoofd
produktschap van Akkerbouwprodukten en Produktschap van Granen, 
Zaden en Peulvruchten (College van Beroep voor het Bedrijfsleven, 10 
april 1970, A.R.B., 1970, 362). Ook de Centrale Raad van Beroep vroeg 
nadere uitleg in de zaak Sociale Verzekeringsbank tegen J. H. van der 
Yecht (Centrale Raad van Beroep, I maart 1968, A.R.B., 1970, 258). 

We kunnen een evolutie constateren in die zin, dat de nationale rechter 
vroeger een zekere terughoudendheid vertoonde, terwijl hij nu wel ge
makkelijker eeh vraag zal stellen betreffende een interpretatieprobleem 
met belangrijke gevolgen, maar anderzijds weer zal pogen, aan de hand van 
de op Europees vlak reeds verschenen rechtsleer en van de rechtspraak 
van het Hof, het probleem zelf op te lossen. 

Om echter een uniforme interpretatie van het gemeenschapsrecht te be
werkstelligen kan er niet voldoende nadruk gelegd worden op de nood
zakelijke samenwerking tussen beide rechtsmachten. 

§ z. De nationale rechter en de verwijzingsbevoegdheid naar het Hof van 
Justitie 

38. De Yerdragen van de Europese Gemeenschappen hebben geen afbreuk 
gedaan aan de bevoegdheid van de nationale rechter. lntegendeel, hij is 
nu ook in zekere zin gemeenschapsrechter geworden, vermits hij bevoegd 
is het Yerdragsrecht en het afgeleid recht, in het leven geroepen door de 
gemeenschapsinstellingen, toe te passen en de handhaving ervan te ver
zekeren. (In de arresten van de werkrechtersraad in beroep van Bergen 
dd. 25 januari 1969 en 17 oktober 1970, werd, met het doel de harmoni
satie van sommige wetgevingen te bevorderen, een complementaire schade
vergoeding geweigerd, omdat men oordeelde dat men zich moet hoeden 
voor het bepalen van opzegtermijnen die gevoelig deze van de Gemeen
schappelijke Markt zouden overschrijden, ]. T., 1969, 409, met noot 
Taquet en Wautier; ]. T., 1970, 146.) 
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Dat de juiste interpretatie en de draagwijdre van de voor hem, door par
tijen of door hemzelf, opgeworpen gemeenschapsbepalingen soms moeilijk
heden oproept, hoeft geen betoog. De opstellers van de Verdragen van 
Rome hebben dan ook, om het gemeenschapsrecht als gemeen recht van 
de lid-Staten te handhaven en eenvormigheid in toepassing en uitlegging 
te bewerkstelligen, uitleggingsbevoegdheid toegekend aan het Hof van 
Justitie. 

39• De nationale rechterlijke instantie (wat dat begrip betreft, zie : vorige 
overzichten van Europese rechtspraak, T.P.R., 1964, 760 en T.P.R., 1968, 
134) bij wie het geschil aanhangig is, kan dus steeds het Hof om uitleg 
van het gemeenschapsrecht verzoeken. De nationale rechter client vooraf 
te onderzoeken of het gemeenschapsrecht van toepassing is op het hem voor
gelegde geval en dat niet aileen naar aanleiding van een opwerping van 
een van de partijen, doch ook ambtshalve. Zo kan hij bv. naar aanleiding 
van een vraag tot schadevergoeding wegens onrechtmatige verbreking 
van een alleenverkoopovereenkomst ambtshalve nagaan of de exclusiviteits
overeenkomst niet strijdig is met het Europees recht (Hrb. Brussel, 30 juni 
1967, fur. comm. Brux., 1967, 277-298. In een vonnis van 26 mei 1970 
(Willems Raes t. Dorff en Trion, f. T., 1970, 532), acht de rechtbank van 
Brussel het niet nodig een interpretatievraag aan het Hof te stellen in 
verband met een opgeworpen tegenstrijdigheid tussen de Belgische wet 
van 27 juli 1961 en artikel 7 E.E.G.-Verdrag, omdat verweerder geen af
doend bewijs brengt van het bestaan van een discriminatoir regime ten 
gunste van een Belgische concessionaris en ten nadele van een vreemde 
concedant. Zij zelf wijdt geen onderzoek aan het opgeworpen probleem. 
Bij het onderzoek naar de nietigheid van een dergelijke overeenkomst 
die zou strijdig zijn met de artikelen van het Europees Verdrag client de 
nationale rechter vooraf na te gaan of het kartel werd aangemeld en de 
procedure reeds werd ingesteld door de Commissie. In dat geval ligt het 
onderzoek buiten zijn bevoegdheid (zie, over Europees kartelrecht en de 
bevoegdheid van de nationale rechter : Van Laethem, G., T.P.R., 1970, 
481 e.v. en vnl. nr. 38-43 e.v., en 6o e.v.). 
Is hij wel bevoegd dan client hij uit te maken of aan de voorwaarden gesteld 
door artikel 85 voldaan is (zie hierover bv. : Rb. Brussel, 20 december 
1969, fur. comm. Belg., 1970, II8, met noot A. De Caluwe;-Rb. Brussel, 
18 februari 1969 (Portelange), f. T., 1969, 322, met noot Bricmont; fur. 
comm. Belg., 1969, III, 228, met noot A. Braun; - Brussel, 9 december 
rg68 (Bara Armeal t. Advance Transformer), f. T., 1969, 567, met noot 
Bricmont; Pas., 1969, II, 40, met noot P. S.; Rev. trim. dr. eur., 1969, 
823; Rev. dr. intern. et dr. compare, 1969, 270; Gaz. Pal., 1970, 5· Dat 
hof van beroep te Brussel onderzoekt er de invloed van de bekendmaking 
(i.p.v. inwerkingtreding) van verordening nr. 17 op een vroeger gesloten 
exclusiviteitsovereenkomst, maar het verliest artikel 88 uit het oog en gaat 
niet na of de litigieuze overeenkomst eventueel, als in strijd met artikel 85 



vanaf de inwerkingtreding van het Verdrag niet moest nietig verklaard 
worden (zie : Cass., 24 december 1970, in zelfde zaak, R. W., 1970-71, 
1559). Het stelt dat een overeenkomst voorlopig geldig is zolang de Com
missie niet heeft gestatueerd en dat deze voorlopige geldigheid een ge-

"" dwongen uitvoering van de overeenkomst uitsluit (vgl. : de zaak Porte-
lange). Tevens acht het hof het hoogst waarschijnlijk dat de Commissie 
de gesloten exclusiviteitsovereenkomst nooit geldig zou hebben verklaard. 
Zie ook : Parijs, 12 juni 1970 (Mellett. Piedbceuf), ]urisclasseur periodique, 
maart 1971, 16.663. 

Het hof van beroep te Brussel oordeelde bovendien dat het niet vereist is 
onderdaan van een lid-Staat te zijn om artikel 85 te mogen inroepen, dat 
,le traite de Rome s'applique aussi bien aux conventions entre ressortis
sants des Etats-membres de la Communaute, que lorsqu'une des parties 
ou meme toutes deux ne sont pas des ressortissants d'un de ces pays, mais 
que leur convention produit ses effets dans le Marche commun" (Rb. 
Brussel, 7 januari 1969, Borg - Warner, J. T., 1969, 528, met noot Bric
mont). 
In menig geval besloot de nationale rechter dat het ingeroepen Gemeen
schapsrecht niet toepasselijk bleek op het voorgelegd geval (zie o.a. : 
Chambery, 28 maart 1968, Rev. trim. dr. eur., 1968, 598-603; - voorzitter 
van de rechtbank te 's Hertogenbosch, 3 oktober 1968, N.J., 1969, nr. 395). 
Dat gebeurde- voor-Belgie-bv.-in-mededingingszaken, omdat geoordeeld 
werd dat van een ongunstige beinvloeding van de handel tussen de lid
Staten of van een verhindering, beperking of vervalsing van de mededin
ging binnen de Gemeenschappelijke Markt geen sprake was (Gent, 30 
juni 1969, Himpe, R. W., 1969-70, 169), of omdat de territoriale bescher
ming zo zwak en theoretisch is, dat ze beschouwd kan worden als accessoir 
en van miniem belang (Brussel, 7 januari 1969, Borg - Warner, Pas., 
1969, II, 74; ]. T., 1969, 528), of omdat risico's van belemmering van vrij 
verkeer van goederen in de Gemeenschappelijke Markt weinig waarschijn
lijk zijn, vermits de goederen in Belgie kunnen ingevoerd worden buiten 
de leden van het kartel om (Brussel, 19 februari 1969, Onckelinckx, ]. T., 
1969, 241; fur. comm. Belg., 1969, II, 224; Rev. trim. dr. eur., 1969, 337 en 
1970, 169), of omwille van de open exclusiviteitsovereenkomst (Brussel, 
26 april 1969, ]ur. comm. Belg., 1969, III, 327); of omdat de discriminatie 
ten voordele van een Belgisch concessionaris als niet afdoend bewezen wordt 
beschouwd (Rb. Brussel, 26 mei 1970, Willems, ]. T., 1970, 532). 

In Frankrijk was dat het geval omdat de nationale rechter het artikel 7 
E.E.G., dat elke discriminatie op basis van nationaliteit verbiedt, enkel 
van toepassing acht voor materies van economische aard en niet op gebied 
van patrimoniaal recht (Parijs, 5 november 1969, Gaz. Pal., 3-4). 

40. Bij het onderzoek naar de toepasselijkheid van het Gemeenschapsrecht 
op het voorgelegde geval speelt niet alleen de soevereine feiten-appreciatie 
door de rechter een grate rol, m.a.w. de toetsing van de feiten aan de 



Gemeenschapsbepaling ; ook de kennis van de betekenis en van de juiste 
draagwijdte van de gemeenschapsbepaling is van belang. 

De nationale rechter steunt zich meestal op de reeds door het Hof van ]ustitie 
versterkte interpretatie. 

In Belgie gebeurde dat bv. voor het bepalen van het begrip voorlopige 
geldigheid (Hrb. Brussel, 20 december 1969, fur. comm. Belg., 1970, I 18, 
met noot A. De Caluwe, blijkbaar gesteund op de uitspraak van het Hof 
van Justitie van 9 juli 1969 in de zaak ro-69, Portelange). In een andere 
zaak verwijst de Belgische rechter naar de zaak 31-64 van het Europese 
Hof van Justitie, waarin het bestaan van een bilateraal akkoord voor toe
passing van artikel 52 van Verordening nr. 3 van de Raad inzake sociale 
zekerheid van migrerende arbeiders niet wordt vereist. De rechtbank 
interpreteert echter meteen het begrip migrerende arbeiders en breidt 
het uit tot hen die door een vreemd land moeten om van hun werk naar 
huis te keren (Rb. Antwerpen, 20 december 1968, Centrale Werkgevers 
Risicobank t. van den Heuvel, ]. T., 1969, 208; Rev. trim. dr. eur., 1969, 
323). 

In Frankrijk steunde het hof van beroep te Parijs zich op het arrest van 
het Hof van Justitie van 5 juli 1967, dat een gelijkaardige zaak reeds be
handeld had ( uitkering van een ouderdomspensioen aan een werknemer die 
sociale bijdragen betaald had in verschillende lid-Staten) (Parijs, 9 juni 
1970, Gaz. Pal., december 1970 ,7). 

In Nederland liet de Centrale Raad van Beroep zich leiden door de arresten 
van het Europese Hof van 5 juli 1967 in de zaken r-67, 2-67 en 9-67 en 
van 30 november, 12 en 13 december 1967 in de zaken 22-67, 11-67 en 
12-67, vnl. door dit laatste dat nadere uitleg verschaft over artikel 51 
E.E.G.-Verdrag (samentelling van tijdvakken) (Centrale Raad van Beroep, 
18 juni 1968, R.S. V., 1969, nr. 12). 

De voorzitter van de rechtbank te Breda (kort geding), zet in zijn vonnis 
van 31 december 1968 duidelijk uiteen hoe hij aan de hand van het arrest 
Parke-Davis de opgeworpen strijdigheid van een merkenrecht met 
artikel 85 en 86 E.E.G.-Verdrag onderzoekt en nader interpreteert (voor
zitter van de rechtbank te Breda, 31 december rq68 (Leverts Zeept. Gegro), 
B.I.E., februari 1969, 47). Dezelfde rechtbank acht een prejudiciele be
slissing van het Hof niet nodig (zie : commentaar H. W. Wertheimer, 
(Cah. dr. eur., 1970, 451) die wijst op het gevaar van het transponeren van 
een uitspraak op een ander geval dat tot gans andere conclusies kan leiden, 
en die uitweidt over het specifiek karakter van een procedure in kort 
geding en het toepassen van artikel 177;- zie ook: voorzitter van de recht
bank te Rotterdam, 4 januari 1968, B.I.E., 1969, augustus, nr. 85). 

De nationale rechter kan zich ook laten leiden door eigen interpretatie 
omdat het Europees Hof terzake nog geen interpretatie gegeven heeft 
en/of omdat hij het gemakkelijker of niet nodig acht het Hof er om te 
verzoeken. 



Voor Belgie vinden wij een treffend voorbeeld in de zaak Sociaal Fonds 
voor Diamantarbeiders, waarin de vrederechter van Berchem de bijdrage, 
voorzien bij de wet van 12 april 1960 bij invoer van ruwe diamant, eigen
machtig kwalifi.ceert als een bijdrage van sociale zekerheid en ze derhalve 
niet in strijd acht met de artikelen 12 en 95 E.E.G.-Verdrag (Vred. Berchem, 
23 mei 1967, R. W., 1968-69, I 142; - zie verder ook : Brussel, 14 oktober 
1968, Pas., 1969, II, 2). 

In Nederland vond de voorzitter van de rechtbank te Den Haag een ver
wijzing naar het Hof van Justitie niet noodzakelijk omdat ,eisers' eerste 
vraag geen vraag is en eisers' tweede vraag geen belang heeft" en omdat 
ze de zaak bovendien zou uitstellen (voorzitter van de rechtbank te Den 
Haag, 6 januari 1970. Het betreft een weigering van een verblijfsvergunning 
omwille van een strafrechtelijk verleden. De rechtc>r spreekt zich niet 
uit over het self-executing karakter van de richtlijn nr. 64/221 en geeft 
een eigen interpretatie van het begrip openbare orde; - vgl. : Belgisch 
arrest van de Raad van State, 7 oktober 1968, Corveleyn). 

Het Bundesgerichtshof vond het niet nodig het Hof van J ustitie te adieren 
omdat : ,Bei dem hier erorterten Problem" (territorialiteit van kwekers
recht) ,handelt es sich nicht urn eine Auslegung des E.W.G. Vertrages, 
sondern urn die Auslegung nationalen deutschen Rechts" (Bundesgerichts
hof, 29 februari 1968, Voran, A. W.D., 1968, 152-154;- zie ook: Bundes
gerichtshof, 8 juli 1969, (Franse cognac), Zeitschrift filr Zolle und Ver
brauchsteuern, 1969, 367). De nationale rechter kan evenwel, wanneer hij 
dat nodig acht voor het wijzen van zijn vonnis, het Hof om uitleg verzoeken. 

Zo bv. deed de rechtbank van koophandel te Brussel het omtrent het 
begrip voorlopige geldigheid, omdat er een meningsverschil hestand tussen 
verweerder, die een volledige geldigheid tot aan de beslissing van de 
Commissie voorhield, en een uitspraak van het hof van cassatie (arrest 
van 8 juni 1967, zaak Dufour), waarbij voorlopige geldigheid niet im
pliceert dat de nationale rechtbanken verplicht zijn aan voorlopig geldige 
overeenkomsten dezelfde uitwerking toe te kennen als aan geldige, en 
omdat er bovendien ook in de rechtspraak van de verschillende lid-Staten 
verschillende interpretaties waren gegeven (Hrb. Brussel, 18 februari 
1969, Portelange, ]. T., 1969, 322). 

De vrederechter te Antwerpen stelde zich niet tevreden met een eigen
machtige interpretatie en vroeg het Hof van Justitie of een bijdrage op
gelegd aan invoerders van ruwe diamant moet gelijk gesteld worden met 
een recht of heffing van gelijke werking, verboden door het Verdrag 
(Vred. Antwerpen, 24 december 1968, Sociaal Fonds Diamantarbeiders, 
R. W., 1968-69, 1654; ]. T., 1969, 281; Rev. trim. dr. eur., 1969, 324; 
Cah. dr. eur., 1969, 683, met noot Verhoeven). 

In Frankrijk stelde de Cour d'appel de Paris een prejudiciele vraag in 
verband met artikel 4 en 11 van verordening nr. 3 omdat : ,il existe sur 
ce point une difficulte serieuse d'interpretation qui ne peut dependre des 
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juridictions nationales susceptibles d'en donner des interpretations diver
gentes dans chacun des Etats-membres" (Parijs, 27 juni 1969, Gaz. Pal., 
mei 1970, 8). 

Het Tribunal de Commerce de Lyon achtte het nuttig uitleg te vragen 
omtrent artikel 85 E.E.G.-Verdrag (Comm. Lyon, 24 september 1970, 
Cadillondi. Hoss, Gaz. Pal., december 1970, 8). 

Is het Italiaanse Hof weinig geneigd een verzoek om uitleg tot het Hof 
van Justitie te richten, in de zaak Salgoil zag het Corte di Apello te Rome 
zich genoopt, terwille van het vaststellen van zijn eigen competentie, 
prejudiciele vragen te stellen betreffende de rechtstreekse werking van 
artikel 31 en 32 E.E.G.-Verdrag (Roma, 26 maart 1968, II diritto negli 
scambi internazionali, Anno VII, 1968, 540). 

In Nederland verzocht het Gerechtshof te Den Haag het Europese Hof 
van Justitie om uitleg van de artikels 85, 86, 36 en 222 E.E.G.-Verdrag, 
omdat het die nodig vond voor de beslechting van de hem voorgelegde 
zaak (Gerechtshof Den Haag, 30 juni 1967, Parke - Davis, S.E. W., 
1967, 299, met noot J. M. Tromm; Cah. dr. eur., 1968, 65, die erop wijst 
dat voorheen in gelijkaardige gevallen geen verzoek om uitleg werd gedaan). 

Deze facultatieve mogelijkheid om het Hof van Justitie te vatten is slechts 
toegekend aan rechterlijke instanties, tegen wier uitspraak nog een rechts
middel kan aangewend worden (zie hierover o.a. : procureur7generaal 
Ganshof Vander Meersch, De Belgische rechter tegenover het internationaal 
recht en het gemeenschapsrecht, R. W., 1969-70, 216 e.v.). 

De mogelijkheid bestaat immers dat een door een lagere rechtsmacht in 
eerste aanleg verkeerde interpretatie door een hogere rechtsmacht recht
gezet wordt (zie bv. : Brussel, 4 juni 1968, Mengal t. Kreft, fur. comm. 
Belg., 1968, III, 570, met noot A. Braun; - zie ook : Cass., 24 december 
1970, Advance Transformer t. Bara, R. W., 1970-71, 1559). 
Voor rechterlijke instanties, waarvan, volgens het nationaal recht, de 
beslissingen niet vatbaar zijn voor hoger beroep, legt het Verdrag in 
artikel 177, laatste lid de verwijzing op. Deze instanties zijn niet enkel 
verwijzingsbevoegd, maar tevens verwijzingsverplicht. 

§ 3. De nationale rechter en de verwijzingsverplichting naar het Hof van 
Justitie 

41. Vooreerst client nader gespecifieerd welke rechterlijke instanties ver
plicht zijn zich tot het Hof te wenden. 

De Nederlandse tekst van het Verdrag spreekt over instanties , waarvan 
de beslissingen volgens het nationaal recht niet vatbaar zijn voor hoger 
beroep''. 

Moeten de natuur van de instanties en hun plaats in het rechtsbestel ab
stract ofwel concreet worden beoordeeld, namelijk volgens het onderscheid 
dat de beslissing, gewezen in een welbepaald geval, al dan niet vatbaar is 
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voor een gewoon rechtsrniddel (zie : procureur-generaal Ganshof Van 
der Meersch, o.c., 218). 

De concrete theorie kan steun vinden in de zaak 6-64 Costa t. E.N.E.L .. 

Procureur-generaal Ganshof Vander Meersch meent dat ,Aileen wanneer 
de uitlegging definitief moet zijn ten aanzien van de Belgische rechtspraak, 
de prejudiciele vraag verplicht (is)" (procureur-generaal Ganshof Van der 
Meersch, o.c., kol. 218). 

Ook Kapteyn en Verloren van Themaat vinden dat, mede op grand van de 
tekst in de drie andere talen, de Nederlandse moet worden opgevat als 
,beslissingen (die) volgens het nationaal recht niet vatbaar zijn voor hogere 
voorziening", zoals,vermeld door het Hof van Jur;titie zelf in het tweede 
Tariefcommissiearrest (Hof van Justitie, 27 maart 1963, zaak Da Costa 
en Schaake, 28 en 32-62, fur., IX, 1963, 77; - Kapteyn, P. J. G. en Ver
loren van Themaat, P., Inleiding tot het recht van de Europese Gemeen
schappen, Kluwer, 1970, blz. 189). 

In Belgie zijn dat het hof van cassatie en de Raad van State (zie Goffin, L., 
Quelles sont les juridictions belges qui sont tenues au renvoi prejudiciel devant 
Ia Cour de justice?, ]. T., 1968, 541). Ret hof zag de vraag of, in geval 
van sluikinvoer uit een van de E.E.G.-landen, de ontdoken heffingen 
moeten worden berekend op de voor de invoer uit derde landen bepaalde 
bedragen dan wel op die bepaald voor de invoer uit landen van de E.E.G., 
als een vraag om uitlegging van gemeenschapsrecht (Cass., 9 maart 1970, 
Craeynest, R. W., 1970-71, 328). 

In Nederland zijn in elk geval tot verwijzing verplicht : de Hoge Raad 
(die tot hiertoe nog geen prejudiciele vraag stelde; zie hierover : Mok. M., 
commentaar op de beslissing van de Hoge Raad, strafkamer van 7 april 
1970, Reinvoorde t. O.M., S.E. W., 1970, 391-2), de Centrale Raad van 
Beroep, het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (zie bv. : College 
van Beroep voor het Bedrijfsleven, ro april 1970, Necomout, S.E. W., 
1970, 400; - en 9 oktober 1970, A.R.B., 1970, 642 : interpretatieverschil 
over de van te voren vastgestelde heffing in artikel 8, derde lid, sub b, 
van verordening 473/67 E.E.G.) en de Tariefcomrnissie. 

In Frankrijk vernoemen we : de cour de cassation en de Conseil d'Etat. 

42. Een belangrijke vraag is, of de hoogste rechter steeds verplicht is te 
verwijzen zodra hem een vraag om uitlegging van gemeenschapsrecht 
wordt opgeworpen. Al heeft het Hof zich in bepaalde zaken voor een 
verplichting - principieel zonder enige beperking - uitgesproken (Hof 
van Justitie, 27 maart 1963, zaak 28 en 30-62, Da Costa en Schaake, 
]ur., IX, 1963, 77; - Hof van Justitie, 15 juni 1964, zaak 6-64, Costa 
t. E.N.E.L., ]ur., X, 1964, 1218; - Hof van Justitie, 4 februari 1965, zaak 
20-64, Albatros, fur., XI, 1965, 10) het maakte nochtans een uitzondering 
ingeval een vraag gesteld wordt gelijkaardig aan een in een andere zaak 
voor dezelfde bepaling reeds vroeger gestelde en door het Hof beant-
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woorde vraag (Hof van Justitie, 27 maart 1963, zaak 28 en 30-62, fur., 
IX, 1963, 77-78; - Hof van Justitie, 2 december 1964, zaak 24-64, Dinge
mans, fur., X, 1964, 1337-1338), alhoewel het beklemtoonde dat de rechter 
in dergelijk gevaJ altijd bevoegd blijft om een prejudiciele beslissing te 
vragen. 
Het hof van cassatie steunt zich in zijn arrest van 24 december 1970, op 
het gezag van de interpretatie (vgl. de bindende kracht van een interpretatie 
van het Hof voor de rechter die de uitleg heeft gevraagd; - zie : Cass. 
fr., 21 maart 1968, Gaz. Pal., juli 1968, nr. 209-212, 7-8; - zie ook : 
R.v.St., 30 mei 1968, Arr. en adv. R.v.St., 1968, nr. 12.991, 479; -R.v.St., 
5 juni 1969, Arr. en adv. R.v.St., 1969, nr. I3.607, 636; - R.v.St., 9 mei 
I968, R. W., 1968-69, 892) van het Hof van Justitie : ,overwegende 
dat het Hof van Justitie, bij de uitspraak over een vorig verzoek om een 
prejudiciele beslissing, heeft beslist dat, tot I3 maart 1962, datum van de 
inwerkingtreding van de in artikel 87 van het Verdrag bedoelde Verorde
ning, artikel 85, lid 2, van dit Verdrag slechts uitwerking heeft ten aanzien 
van de overeenkomsten en besluiten waaromtrent de autoriteiten van de 
lid-Staten, op basis van artikel 88 van het Verdrag, uitdrukkelijk hebben 
beslist dat ze onder de toepassing van de bepalingen van lid I van artikel85 
vallen en dat ze niet in aanmerking komen voor de in lid 3 bedoelde ver
klaring, ofwel ten aanzien waarvan de Commissie, bij beslissing genomen 
krachtens artikel 89, lid 2, heeft vastgesteld dat zein strijd zijn met artikel 
8s; 

Overwegende dat het Hof van J ustitie, door deze regel te stellen, voor dat 
tijdperk, de verplichting van artikel I77, laatste lid, heeft opgeheven en 
aldus het Hof heeft vrijgesteld zich tot het Hof van Justitie te wenden om 
een uitlegging te bekomen; dat de vraag die door de voorziening wordt 
gesteld, op dit punt, materieel dezelfde is als die waarover bij wijze van 
voormelde prejudiciele beslissing uitspraak werd gedaan" (Cass., 24 
december I970, R. W., I970-71, 1559-156I). 
Het Bundesfinanzhof beriep zich op de uitspraak van het Hof in de zaken 
57-65 en 28-67, waarin artikelen 95 en 97 nader uitgelegd worden. Vermits 
het oordeelde te doen te hebben met een gelijkaardig geval, meende het, 
gelet op de uitspraak van het Hof in de zaken 28 en 30-62, geen beroep te 
moeten doen op artikel 177 (Bundesfinanzhof Miinchen, 10 december 
Ig68, Zeitschriftfur Zolle und Verbrauchsteuern, I969, 216;- zie: commen
taar op de arresten van 10 december 1968 en IS januari I969 door Klaus 
Hopt, C.M.L.R., I97I, 97 e.v.). 

43· Is de nationale rechter eveneens verplicht te verwijzen, zo hij oordeelt 
dat een beslissing op het vlak van het gemeenschapsrecht niet nood
zakelijk is voor het wijzen van het vonnis, m.a.w. is de verwijzingsverplich
ting gekoppeld aan de relevantie van de opgeworpen vraag? (zie : procureur
generaal Ganshof Van der Meersch, o.c., kol. 225). 
Zo ja, dan is hij niet verwijzingsplichtig indien hij het geschil kan op-
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lossen uitsluitend op gronden ontleend aan het nationaal recht (zie : 
Kapteyn en Verloren van Themaat, o.c., blz. 190). 

In die zin velde het hof van cassatie het arrest van 8 juni 1967, geinspireerd 
door de conclusie van advocaat-generaal Dumon : ,Le renvoi a la Cour 
de Justice ne peut, a mon estime, etre ordonne en la presente espece, car 
il est inutile pour la solution a donner au second moyen, le dispositif 
attaque etant legalement justifie par un motif de droit a la fois propre au 
droit national belge et deduit aussi d'une norme communautaire mais qui 
manifestement ne suscite aucun probleme d'interpretation" (Cass., 8 juni 
1967, Carrieres Dufour, ]. T., 1967, 458 e.v.; - conclusie advocaat-gene
raal Dumon, ]. T., 1967, 459-469; - commentaar door L. P. Suetens, 
S.E. W., 1968, 222-232 en door P. Foriers en L. Simont, Cah. dr. eur., 
1968, 445-471; - zie ook: Cass it., 28 maart 1968, Repertorio generale del 
Foro italiano, 1969, 553). . 

Ook in zijn arrest van 29 september 1969 oordeelde het hof van cassatie 
het gebruik van artikel 177 overbodig omdat : ,het niet tegenstrijdig is te 
beslissen dat de rechtspositie van alleenverkoopgerechtigden niet nietig 
is geworden ingevolge artikel 85 van het Europees Economisch Gemeen
schapsverdrag en dat, volgens de vigerende rechtspraak, die gerechtigden 
hun contracten verder mogen uitvoeren, mits er de door bedoeld verdrag 
noodzakelijk gemaakte wijzigingen aan toe te brengen en nevenimporten 
te dulden" (Cass., 29 september 1969, Vermeer t. Sieverding, R. W;, 
1969-70, 960) .. 

Het hof van cassatie had geen uitlegging van artikel 85 E.E.G. nodig 
om over de door de voorziening aan het Hof voorgelegde vraag te be
slissen, in de zaak Clerckx t. N.V. Zettler Belgique, omdat : ,de rechts
vordering om aan een partij te verbieden zowel in de officiele telefoongids 
als in de opschriften van haar briefwisseling en van haar reclame gebruik 
te maken van sommige vermeldingen, vreemd is aan het voorwerp van 
genoemd artikel 85" (Cass., 16 april 1970, R. W., 1970-71, 215). 

44· Kan de nationale rechter de verwijzingsplicht negeren, indien hij 
meent dat over het antwoord op de opgeworpen vragen geen twijfel kan 
bestaan, dat de tekst en de inhoud van het communautair recht klaar en 
duidelijk zijn en er dus geen interpretatievraag is ? Menig auteur wees 
reeds op het gevaar van de theorie van 1' acte clair, ontleend aan het Frans 
bestuurlijk recht (advocaat-generaal Dumon, conclusie in de zaak Dufour, 
]. T., 1967, 459; - procureur-generaal Ganshof Van der Meersch, o.c., 
kol. 225-227; - Lesguillons, H., Les juges fran9ais et I' article 177, Cah. 
dr. eur., 1968, 253;- Kapteyn en Verloren van Themaat, o.c., blz. 191-192; 
J uillard, P., Procedure des questions prejudicielles et renforcement du lien 
communautaire, Rev. trim. dr. eur., 1968, 293 e.v.). 

Het hoeft geen betoog dat men ze slechts onder het grootste voorbehoud 
kan aanvaarden, vermits het beoordelen van de duidelijkheid zelf reeds 
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een interpreteren van het gemeenschapsrecht kan betekenen, taak voor
behouden aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. 

Een treffend voorbeeld vinden we in de Franse rechtspraak : de Franse 
Raad van State besliste in zijn arrest van 19 juni 1964 dat hij slechts ge
houden was het Hof te adieren en niet verder te statueren over de zaak 
,si une ,question" relative a !'interpretation du Traite est ,soulevee" 
dans cette affaire; qu'il ne saurait en etre ainsi que dans le cas ou il existe 
un doute sur le sens ou la portee d'une ou plusieurs clauses du Traite 
applicables au litige principal et si, de la solution de cette difficulte, depend 
l'issue du litige". In zijn arresten van 10 februari 1967 (Rev. trim. dr. 
eur., 1967, 681-696) en van 23 mei 1969 (]urisclasseur periodique, la semaine 
juridique, oktober 1969, 16020) past eveneens de theorie van l'acte clair toe. 

Daarop werd de kritiek uitgebracht : ,que non seulement il (Conseil 
d'Etat) n'hesitait pas a declarer ,claires" des dispositions qui sont loin 
de l'etre ... , mais surtout qu'il considerait, de sa propre autorite, certaines 
dispositions du traite comme self-executing et refusait ce caractere a 
d'autres" (Ruzie, D., commentaar op Conseil d'Etat, 10 juli 1970, furis
classeur periodique, la semaine juridique, april 1971, 16701). 

De stelling dat : ,jusqu'a present, !'interpretation de l'article 177 donnee 
par le Conseil d'Etat ne s'est apparemment pas retournee contre les ad
ministres, puisque le juge administratif franc;ais s' est toujours efforce de 
donner au texte du Traite de Rome !'interpretation la plus favorable a 
la these des requerants et a constater que, meme dans cette hypothese, 
la mesure qu'ils attaquaient n'etait entachee d'aucune violation du Traite" 
(Lecat et Massot, Chronique generale de jurisprudence administrative; 
A.J.D.A., 1967, 268), kan de houding van de Franse Raad van State in 
generlei mate rechtvaardigen. Gegrond lijkt dan ook de opmerking hierop 
dat , ... d'une part, i1 n'est pas certain que, dans tous les cas, la Cour 
de justice communautaire aurait donne la meme interpretation, et, d'autre 
part, les solutions adoptees ne faisaient pas disparaitre les craintes que 
faisait naitre, pratiquement, !'attitude de Conseil d'Etat au regard des 
exigences de !'interpretation uniforme des dispositions du droit commu
nautaire, seule susceptible d'assurer a celui-ci une pleine efficacite" 
(Ruzie, D., commentaar op Conseil d'Etat, IO juli I970; - zie en vgl. : 
R.v.St., 7 oktober I968, Corveleyn, f. T., I969, 694). 

In zijn arrest van 10 juli I970 heeft de Franse Raad van State voor het 
eerst artikel I 77 toegepast met een interpretatievraag betreffende een zaak 
,dont la solution n'est pas claire" (Conseil d'Etat, 10 juli 1970, Synacomex, 
L' actualite juridique (Droit administratif), 20 september I970, 500, met 
noot Mme Denoix de Saint Marc et Labetouille, blz. 485-489). 

Het Franse hof van cassatie in zijn arrest van 24 oktober 1968 beriep 
zich eveneens op artikel I 77 om uitleg te bekomen over enkele bepalingen 
van verordening nr. 3 van de Raad der E.E.G. van 25 september I958 
(Cass. fr., 24 oktober 1968, Torrekens, Gaz. Pal., januari 1969, 4; - zie : 
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uitspraak Hof vanJustitie, 7 mei 1969, zaak 28-68, fur., XV, 1969, 125). 

Ook het Bundesfinanzhof in Duitsland voelde voor de theorie van Z' acte 
clair : ,Da es in Anbetracht dieses klaren Wortlauts nicht auf eine Aus
legung der E.W.G.-VO Nr. 86 ankommt, halt der erkennende Senat 
die Einholung einer Vorabentscheidung des Gerichtshofes der Europa
ischen Gemeinschaften (E.G.H.) nach Art. 177 E.W.G.V. nicht fiir 
geboten" (Bundesfinanzhof, 22 oktober 1968, Zeitschrift fur Zolle und 
Verbrauchsteuern, 1969, 58-59; - zie eveneens : Bundessozialgericht, 12 
november 1969, Monatschrift fur deutsches Recht, 1970, 454). 

Het Nederlandse College van Beroep voor het Bedrijfsleven deed het in 
de zaak ,Het Zilveren Kruis" eveneens zonder prejudiciele vraag (College 
van Beroep voor Bedrijfsleven, 16 juni 1970, S.E. W., 1970, 465-479). 
J. Peters vroeg zich af in zijn commentaar of we hier eveneens te doen 
hebben met een cas clair (commeritaar op het arrest van I6 juni I970 
door J. P., S.E. W., I970, 479-480). 

§ 4· Verhouding Nationaal Recht- Gemeenschapsrecht (*) 

0 pin i e van he t H of van Just it i e van de E u ropes e 
Gemeenschappen 

45· ,Het enkele bestaan der Gemeenschappen tast het beginsel van de 
soevereiniteit van de-Staat niet aan en-deze blijft haar in zijn eigen sfeer 
uitoefenen ten aanzien van eenieder die zich op zijn 'grondgebied bevindt : 
de uitoefening van de justitie moet worden geeerbiedigd op dezelfde voet 
als de regels van openbare orde en veiligheid" (conclusie advocaat-generaal 
J. Gand van I I juni I968 in de zaak s-68, fur., XIV, I968, s66). 

Blijven de lid-Staten hun soevereiniteit behouden, toch hebben ze die 
begrensd door de ondertekening van het Verdrag, dat een eigen rechts
orde in het Ieven heeft geroepen. Het Verdragsrecht, dat uit een autonome 
bron voortvloeit, kan niet door enig voorschrift van nationaal recht opzij 
worden gezet, zonder zijn gemeenschapsrechtelijk karakter te verliezen en 
zonder de rechtsgrond van de Gemeenschap zelf aan te tasten (Hof van 
Justitie, 15 juni 1964, zaak 6-64, fur., X, 1964, 1223-1224; - Hof van 
Justitie, 17 december 1970, zaak 11-70, fur., XVI, 1970, 1135). 
Heeft het Hof de eigen aard van de communautaire rechtsorde eveneens 
in het arrest Molkerei - Zentrale beklemtoond (Hof van }ustitie, 3 april 

(") Voor deze problematiek zij eveneens verwezen naar de vorige overzichten van recht
spraak van W. VAN GERVEN, T.P;R., 1964, 775 e.v. en van L. DE GRYSE, T.P.R., 1968, 
105 e.v.;- en verder naar: GANSHOF VANDER MEERSCH, W. J., De Belgische rechter tegen
over het internationaal en het gemeenschapsrecht, R. W., 1969-70, 193 e.v.; -MERTENS DE 
W1LMARS, J., De communautaire lering van de nationale rechtspraken, R. W., 1969-70, 1905; 
-PEsCATORE, P., Droit communautaire et droit national selon Ia jurisprudence de Ia Cour de 
Justice des C.E., Recueil Dalloz-Sirey, 1969, nr. 27, 179-184;- idem, GemeinschajtS1echt 
und staatlicher Recht in der Rechtsprechung des Gerichtshofes der E.G., N.J. W., 1969, nr. 35, 
2o65-2701; - idem, International Law and Community Law, C.M.L.R., 1970, 167-183. 
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1968, zaak 28-67, ]ur., XIV, 1968, 217), in zijn arrest Walt Wilhelm (Hof 
van Justitie, 13 februari 1969, zaak 14-68, fur., XV, 1969, 14) benadrukte 
het eens te meer de primauteit van het Gemeenschapsrecht in geval van 
conflict met nationale voorschriften (Garron, B., Reflexions sur la primaute 
du droit communautaire, Rev. trim. dr. eur., 1969, 28-48; - Goffin, L. et 
Burlion, A., Le droit communautaire prevaut-il sur le droit national?, ]. T., 
1970, 6os-6o8; - Hay, P., Supremacy of Community Law in national 
Courts, American Journal of Comparative Law, I968, nr. 4, 524-552). 
Deze voorrrang neemt niet weg dat een gelijktijdige toepassing van na
tionaal recht en Gemeenschapsrecht mogelijk is, in zover de toepassing van 
het nationale recht geen afbreuk doet aan een volledige en uniforme toe
passing van het Gemeenschapsrecht en aan de werking der uitvoerings
besluiten (Hof van Justitie, I3 februari I969, zaak 14-68, fur., XV, 1969, 
IS). 
Zo !evert het Gemeenschapsrecht geen hinder op voor de toepassing van 
een voor de rechtsonderhorige gunstiger nationale regeling (Hof van 
Justitie, 14 april 1970, zaak 68-69, fur., XVI, I970, I79). Tach wordt 
het meer en meer duidelijk dat ,in het E.E.G.-Verdrag een eigen, in 
de rechtstelsels der lid-Staten geintegreerde en voor de nationale rechter
lijke instanties bindende rechtsorde in het leven is geroepen (Hof van 
Justitie, I3 februari 1969, zaak I4-68, fur., XV, I969, 14). 
Op de nationale rechter rust de verplichting de eerbiediging van de ver
dragsregelen te verzekeren zodra de voorwaarden voor toepassing van de 
bepaling zijn vervuld, zelfs indien de concrete betekenis van een bepaald 
artikel (in casu artikel 95, tweede lid) ten dele afhankelijk is van een be
oordeling der economische feiten (Hof van Justitie, 4 april I968, zaak 
27-67, fur., XIV, 1968, 328). De nationale autoriteiten dienen zich ervan 
te onthouden interne autonome beschikkingen op te leggen, die de draag
wijdte van een Gemeenschapsverordening kunnen aantasten (Hof van 
Justitie, 18 juni I970, zaak 74-69, fur., XVI, I970, 459). Door hen gegeven 
verklarende toelichtingen en interpretaties van het Gemeenschapsrecht 
kunnen niet de werking van bindende uitlegging bekomen, zelfs bij ont
breken van een formele uitlegging volgens Gemeenschapsrecht (Hof van 
Justitie, 8 december I970, zaak 14-70, fur., XVI, 1970, I009). 
Met een communautaire rechtsregel strijdige nationale rechtsvoorschriften 
mogen niet toegepast worden. Wordt de nationale rechter in een bepaald 
geval geconfronteerd met een conflict nationale wet - Gemeenschapsrecht, dan 
client hij de door de bepalingen van het Gemeenschapsrecht verleende 
individuele rechten te waarborgen. Op basis van nationale rechtsregel 
client hij echter uit te maken of een binnenlandse maatregel, in casu binnen
landse belasting, geheel of slechts gedeeltelijk, m.a.w. hoven een bepaald 
bedrag, in strijd met de communautaire voorschriften moet worden ge
acht (Hof van Justitie, 4 april 1968, zaak 34-67, fur., XIV, I968, 356). 
De verenigbaarheid van een nationale wet met voorschriften van het Ver
drag mag door het Hof, geadieerd volgens artikel I 77, niet beoordeeld 



worden (zie : Cass., 29 april 1969, R. W., 1969-70, 309, dat zich hierop 
steunde om het stellen van een prejudiciele vraag te weigeren). Het Hof 
zou dat wel kunnen in een procedure ingesteld op grand van artikel I 69 
en 170 E.E.G.-Verdrag (conclusie advocaat-generaal Dutheillet de Lamothe 
in de zaak 13-70, fur., XVI, 1970, nor) bij niet nakoming der Verdrags
verplichtingen door de Commissie of door een lid-Staat. 
Het Hof is wel bevoegd ,de nationale rechter de tot het gemeenschaps
recht behorende uitleggingsgegevens te verstrekken, aan de hand waarvan 
hij kan oordelen of de bepalingen van de nationale wet met het gemeen
schapsrecht verenigbaar zijn (Hof van Justitie, 17 december 1970, zaak 
30-70, fur., XVI, 1970, 1206). 

Dat het Hof de wettigheid van een communautaire beschikking niet kan 
toetsen aan een nationale grondwet ingeval strijdigheid tussen Gemeen
schapsrecht enerzijds en de grondrechten vastgelegd in de constitutie van 
een lid-Staat of de beginselen van het constitutioneel bestel van een lid
Staat anderzijds, betekent niet dat de grondbeginselen van de nationale 
rechtsstelsels niet gelden voor het Gemeenschapsrecht. Het Hof heeft in 
de zaak II -70 duidelijk uiteengezet dat ,de eerbiediging der grondrechten 
een bestanddeel uitmaakt van de algemene rechtsbeginselen welker eer
biediging door het Hof van Justitie wordt verzekerd" (Hof van Justtie, 
17 december 1970, zaak 11-70, fur., XVI, 1970, 1135;- Hof van Justitie, 
17 december 1970, zaak 25-70, fur., XVI, 1970, 1176; - Hof van Justitie, 
12 november 1969, zaak 29-69, fur., XV, 1969, 425) en ,dat de handhaving 
dezer rechten, ofschoon uit de gemeenschappelijke constitutionele traditie 
der lid-Staten voortvloeiende, in het kader van het communautaire bestel 
en van de doelstellingen der Gemeenschap moet worden verzekerd" 
(Hof van Justitie, 17 december 1970, zaak 11-70, fur., XVI, 1970, 1135; -
Hof van Justitie, 17 december 1970, zaak 25-70, fur., XVI, 1970, 1176). 
Uit wat voorafgaat blijkt dat de nationale rechter, die nu, behalve het 
nationale, ook het gemeenschapsrecht client te handhaven en toe te passen, 
bij strijdigheid tussen beide, volgens de opvatting van het Hof, en terecht, 
de voorrang van het gemeenschapsrecht client te respecteren en dit laatste 
client toe te passen. 

H o u d i n g v a n d e n a t i o n a 1 e r e c h t e r (*) 

46. CoMMUNAUTAIRE RECHTSORDE. GRONDWETTELIJKHEID (**) 

Vooral de Duitse rechtspraak werd geconfronteerd met onderwerpen 
die verband houden met de monistische of dualistische opvatting i.v.m. 
communautaire rechtsorde en grondwettelijkheid van het Gemeenschapsrecht. 

Het Bundesverfassungsgericht beklemtoont in zijn arrest van 18 oktober 

(*) Zie : MERTENS DE WrLMARS, J., De Communautaire lering van de nationale rechtspraken, 
R. w .. 1969-?0, 1905-191 5· 
(**) Zie : LAGRANGE, M., Les obstacles constitutionnels a !'integration europeenne, Rev. trim. 
dr. eur., 1969, Z40-Z54· 

318 



1967 de zelfstandigheid en de onafhankelijkheid van de Europese Gemeen
schap en de nieuwe overheid die zein het leven heeft geroepen (A. W.D., 
1967, nr. 12, 477-478;- commentaar: Wengler, W., ]uristenzeitung, 1968, 
nr. 3, 100-102;- Ipsen, H. P., Europarecht, 1968, 137-141; -Torelli, M., 
Revue du Marche Commun, 1968, 719-723, met overzicht van de verschil
lende houdingen van de Duitse jurisdicties ten overstaan van het ge
meenschapsrecht;- Lagrange, M., Rev. trim. dr. eur., 1969, 244;- Mertens 
de Wilmars, J., Rev. trim. dr. eur., 1970, 462-463). De Gemeenschap is 
,eine im ProzeB fortschreitender Integration stehende Gemeinschaft 
eigener Art, eine ,zwischenstaatliche Einrichtung" ", een supranationale 
openbare overheid. Bijgevolg kan het Bundesverfassungsgericht, dat enkel 
mag oordelen over bezwaren tegen de grondwettelijkheid van rechtshande
lingen van de Duitse openbare overheid niet oordelen over bezwaren tegen 
een Gemeenschapsverordening. 

Zodra een internationale organisatie opgericht is conform aan het Volken
recht en aan artikel 24 van de Duitse Grondwet, heeft ze een eigen supra
nationale persoonlijkheid en kan men haar handelingen niet meer aan 
nationale eisen binden, zelfs niet als de internationale garanties zouden 
tekort schieten {commentaar van H. G. Schermers, Ars Aequi, 1968, 106). 
,Namentlich ging es nicht an das Rechtsschutzsystem der E.W.G., weil 
ihm bestimmte prozessuale Institute des deutschen Rechts fehlen, als 
unzulanglich an zu sehen und es deshalb auf dem Weg iiber die deutsche 
Gerichtsbarkeit zu erganzen oder zu verbessern. - Das wiirde zu einer 
Verwischung der Grenzen zwischen nationaler und supranationaler Ge
richtsbarkeit und zu ungleichmaBigen Rechtsschutz in den Mitglied
staaten fiihren". 

Het Bundesverfassungsgericht erkent niet alleen de constitutionaliteit 
van het Gemeenschapsrecht, maar tevens de voorrang ervan, en het neemt 
aan dat, ingeval het Duitse constitutioneel recht de rechtshandelingen van 
de communautaire instellingen belemmert, het de verhouding van het Ge
meenschapsrecht tot het Duits grondwettelijk recht kan onderzoeken 
(zie commentaar van de redactie op Bundesverfassungsgericht, 18 oktober 
1967, Gaz. Pal., 27-30 juli 1968, nr. 209-212, 6). 

Ook in zijn arrest van 10 juli 1968 (Bundesfinanzhof, 10 juli 1968, A. W.D., 
1968, 397; N.]. W., 1969, 388, met noot G. Meier) sprak het Bundes
finanzhof zich uit over de plaats van het Gemeenschapsrecht in bet natio
nale. 

,Das in die einzelstaatliche Rechtsordnung hinein wirkende Gemein
schaftsrecht ist samt hinsichtlich seiner Entstehung dem europaischen 
Recht, hinsichtlich seiner Anwendbarkeit dem nationalen Recht zuge
ordnet." 

Het overweegt dat het communautair en bet Duits nationaal recht twee 
zelfstandige en onder ling onafhankelijke rechtsorden vormen ; de eerste vindt 
haar oorsprong in bet Verdrag, de tweede in de nationale grondwet. 



De bindende kracht van het Europees recht in de nationale sfeer van de 
lid-Staten veronderstelt, volgens het Bundesfinanzhof, dat de nationale 
wetgever dat gebied van de wetgevende macht geldig heeft onderworpen 
aan de bevoegdheid van de Gemeenschap. Dan heeft het communautair 
recht in de nationale juridische orde dezelfde kracht als het nationale. 
Het client dan ook na te gaan of de normen van det Duits grondwettelijk 
recht zich tegen de toepassing van de verordening van de Gemeenschaps
organen niet verzetten. 

Volgens het Bundesfinanzhof ontstaat het Gemeenschapsrecht, qua oor
sprong, uit het Europees recht en, qua toepassing, uit het nationaal recht 
en het besluit hieruit dat het aan de nationale rechter behoort te beslissen 
of een bepaling van Europees recht, toepasselijk als Gemeenschapsrecht, 
in het intern ressort van de Staten juridische gevolgen heeft en welke. 
De uitoefening van een dergelijke controle is, volgens P. Pescatore, klaar
blijkelijk in strijd met de door de nationaalrechterlijke instantie voorge
houden bewering dat de communautaire bepaling geldig is (Pescatore, P., 
commentaar op Bundes:finanzhof, IO juli 1968, Droit communautaire et 
droit national selon Ia jurisprudence de la Gaur de Justice des Communautes 
europeennes, Recueil Dalloz, I969, 27ste cahier, blz. 179, noot 6). 

Hoe de toepassing van het Gemeenschapsrecht voor de Duitse rechter soms 
moeilijke problemen schept bewijst het arrest van het Bundesfinanzhof 
van 15 januari I969 (Sammlung der Entscheidungen, 95, blz. 67; - zie en 
vgl. : Bundesfinanzhof, I I juli I968, A. W.D., I968, 354-356, met noot 
G. Meier; 357-358, met noot Klaus Hopt; C.M.L.R., vol. 6, I969, 4I5-
4I9). Het principe van de scheiding van machten laat hem niet toe een 
belastinghef:fing zelf vast te stellen of deze te verminderen. Tach heeft hij 
in deze zaak het bij artikel 95 van het E.E.G.-Verdrag toegestane gemid
delde percentage zelf berekend op grond van de overweging dat de Duitse 
wetgever, in overeenstemming met de Commissie, de hef:fing in kwestie 
tach later had verlaagd, en dat, indien die wetgever ze op het juiste moment 
had vastgesteld, hij geen hogere heffing had kunnen bepalen dan die welke 
hij later heeft vastgesteld zonder inbreuk te plegen op artikel 95 van het 
E.E.G.-Verdrag en op het gelijkheidsbeginsel vervat in artikel 3 van de 
grondwet. 

Het Verwaltungsgericht van Frankfurt (26 juni I968, Eversen - Sperl, I968, 
nr. 3079, aangehaald door J. Mertens de Wilmars, R. W., I969-70, I9IO) 
had zich uit te spreken over de strijdigheid van een landbouwverordening 
met het zg. evenredigheidsbeginsel, dat in Duitsland als een aan de grand
wet achterliggende regel wordt beschouwd en het oordeelde dat ,de voor
rang van het supranationaal Verdragsrecht wijkt ten gunste van de grand
wet, indien het E.E.G.-recht met de voor een rechtstaat kenmerkende, aan 
de grondwet achterliggende rechtsbeginselen in strijd zou komen". Het 
maakt dus een onderscheid tussen constitutionele voorschriften naarmate 
zij al of niet grondrechten of de grondslagen van de nationale gemeenschap 
raken. 
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De Italiaanse Raad van State besliste dat, zo een Gemeenschapsverordening 
niet kan onderworpen worden aan een grondwettelijkheidscontrole op 
nationaal vlak, deze controle wei mogelijk is voor een ontwerp van ver
ordening (ltaliaanse Raad van State, 22 oktober 1968, vraag van Mi
nisterio dell' agricoltura e foreste, Foro amministrativo, 1969, I, 2, 661). 

De Franse Conseil Constitutionnel deed op grond van artikel54 der Franse 
Grondwet op 19 juni 1970 zijn eerste uitspraak over de grondwettelijkheid 
van internationale aangegane verbintenissen (19 juni 1970, ]urisclasseur 
periodique (La semaine juridique), 4 november 1970, 2343, met noot D. 
Ruzie). Hij oordeelde het Luxemburgs Verdrag van 22 april 1970, (wijzi
ging van zekere budgettaire bepalingen van de Verdragen) en het E.E.G.
Raadsbesluit 70/243 van 21 april 1970 (vervanging van financiele bijdrage 
van de lid-Staten door eigen middelen van de Gemeenschap) verenigbaar 
met de Franse grondwet. 

47· VooRRANG (sECUNDAIR) GEMEENSCHAPSRECHT. RrcHTLIJNEN 

Belgie diende in de zaak Corveleyn te oordelen over de opgeworpen 
strijdigheid van een ministeriele maatregel met de bepalingen van artikel 3 
van de richtlijn nr. 64/22 van de Raad van 25 februari 1964, voor coordi
natie van de voor vreemdelingen geldende bijzondere maatregelen ten aan
zien van verplaatsing en verblijf, die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van 
de openbare orde, de veiligheid en de volksgezondheid (R.v.St., 7 oktober 
1968, ]. T., 1969, 694, met noot J. Verhoeven; Arr. adv. R.v.St., 1968, 
nr. 13.146, 752; Cah. dr. eur., 1969, 343, met noot P. Gigon; - commen
taar : Kovar, R., Rev. crit. dr. intern. pr., 1970, 509-518; - Soldatos, P., 
Rev. jur. dr. adm. et cons. d'Etat, 1969, 262; - Schrans, G., C.M.L.R., 
1970, 237-240). Het betrof hier een uitwijzingsmaatregel gesteund op het 
strafrechtelijk verleden in een andere lid-Staat. Voor de Raad van State 
was artikel 3, dat maatregelen van openbare orde of veiligheid toestaat 
inzover deze uitsluitend steunen op het persoonlijk gedrag van het individu, 
maar niet enkel en alleen op het bestaan van strafrechtelijke veroordelin
gen, klaar en duidelijk. Hij onderzocht enkel of de minister gehouden was 
zich te gedragen naar de richtlijn en of hij deze correct had toegepast. 
Hij beriep zich bij zijn ondetzoek op artikel 189, derde lid E.E.G.-Verdrag 
en ging na of de Belgische wet op de vreemdelingenpolitie diende te worden 
gewijzigd om het door de richtlijn voorgeschreven resultaat te bereiken. 
Een onderzoek naar de directe werking van een bepaling van de richtlijn 
gebeurde niet (vgl. : voorzitter van de rechtbank te Den Haag, 6 januari 
1970, die, omdat hij meent dat er geen strijdigheid bestaat met het na
tionale recht, de vraag naar het self-executing karakter van een richtlijn 
niet meer van belang acht ; zie ook : Oberverwaltungsgericht, 26 maart 
1969, Verwaltungsrechtsprechung 20, 1969, 844, dat artikel 3 van de richt
lijn toepast zonder onderzoek of deze richtlijn ingevoerd in het Duitse 
recht een rechtstreekse werking heeft). De Raad van'"State achtte de mi
nister gebonden door de richtlijn : ,Considerant que rien, ni dans Ia 
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legislation, ni dans la reglementation, n'empeche le Ministre de la Justice 
de se conformer a l'art. 3 de la directive; qu'il suffit de s'abstenir de ren
voyer automatiquement un etranger lorsqu'il a fait 1' objet de condamnations 
penales". 

V ermits verzoekster een belang voor de vernietiging van de beslissing kon 
Iaten gelden, hoefde de Raad van State zich niet uit te spreken over de 
schending van de subjectieve rechten van de verzoekster. 

De auditeur-generaal oordeelde dat, ook indien Belgie geen uitvoerings
maatregelen had getroffen (vgl. art. 189), dit geen grondwettelijke hinder 
vormt ,Puisqu'il s'agit de !'application pratique d'un traite approuve 
par la loi, c'est-a-dire faisant partie de notre droit national" en de onder
danen van lid-Staten uit deze richtlijn rechten putten waarvan ze dienen 
te genieten. 

Het Italiaanse Constitutionele Hof kende, in zijn uitspraak van 30 juni 
1969 aan het artikel 189 van het Verdrag zijn volle betekenis toe ,namelijk 
de strekking om, als het ware in globo en bij voorbaat de receptie van alle 
communautaire regelingen in de nationale sfeer te doen plaats vinden" 
(zie :Mertens de Wilmars, J., De communautaire lering van de nationale recht
spraken, R. W., 1969-70, 1908). 

48. VooRRANG GEMEENSCHAPSRECHT. LEX POSTERIOR DEROGAT PRIORI 

D-e ;~chtbank ~all. B~~sscl-~~~~ij~t in h~ar-~on1lls ~an31 oktober-i968 
naar de Mercuriale van procureur-generaal Hayoit de Termicourt : 
,Attendu qu'en cas de conflit d'autorite entre les dispositions d'un traite 
auquella publication reguliere confere force obligatoire dans 1' ordre interne 
et d'autres dispositions de la loi nationale, ce sont les dispositions du 
traite qui doivent 1' em porter sous peine d' enlever tout effet a la reglemen
tation internationale constituant une veritable loi supranationale" (Rb. 
Brussel, 31 oktober 1968, ].T., 1969, 12o;- zie ook: Cass. fr., 12 februari 
1970, ]urisclasseur periodique, december 1970, 16.544, met noot Lyon
Caen. Het gemeenschapsrecht oefende in dat geval invloed uit op de be
tekenis en de draagwijdte van een bilateraal Verdrag). 

De vrederechter te Antwerpen diept in zijn vonnis van 24 december 1968 
het probleem uit van het conflict tussen een door Belgie onderschreven 
internationale overeenkomst en een Belgische interne wet (Vred. Ant
werpen (2de kanton), 24 december 1968, Soc. Fonds Diamantarbeiders, 
R. W., 1968-69, 1654-1670; Cah. dr. eur., 1969, met noot J. Verhoeven, blz. 
702-719).De bevoegdheid van de nationale rechter tot het nagaan van de 
tegenstrijdigheid, de voorwaarden die moeten vervuld zijn om het ontstaan 
van een conflict mogelijk te maken (goedkeuring - ratificering - bekend
making van het verdrag - self executing karakter van de ingeroepen be
schikkingen en onverenigbaarheid tussen verdrag en interne wet) worden 
door hem onderzocht. In verband met de aard van het Verdrag, verschil
lend van die der wet, bespreekt hij de regel : lex posterior derogat priori en 

322 



houdt voor : .,Dat die regel die tussen twee wetten geldt, berust op een 
vermoeden dat de wetgever door de latere wet de vorige wet heeft willen 
wijzigen, en dat indien hij twee tegenstrijdige regelen uitvaardigt, de laatste 
de sterkste is, daar hij zoniet geen betekenis zou hebben; dat hetzelfde 
vermoeden niet mogelijk is tegenover een verdrag, dat de wetgever niet ver
mag te wijzigen, dat dus zijn volle geldigheid moet behouden, en dat door 
de rechtbanken moet toegepast worden, dat het dan de latere wet is die 
moet beschouwd worden als niet vatbaar voor uitvoering, wegens de 
schending van de internationale wet die uit de uitvoering zou voort
vloeien" (ibidem, 166o-I661; - vgl. : Rb. Tongeren, 24 november 1967, 
R. W., 1968-69, 1 139-1I4I, waarin de voorrang van het gemeenschapsrecht 
gesteund wordt op het principe lex posterior derog;t priori). 

Hij stelt vast dat het Verdrag niet tot een gans andere rechtsorde dan de 
interne wet behoort, doch zowel door de rechterlijke als door de wetgevende 
macht moet erkend worden als een hogere regel, die niet voor dezelfde 
principes moet buigen. 
De voorrang van het gemeenschapsrecht, in casu artikel 12 van het Verdrag, 
op een latere nationale wet, huldigde het hof van beroep te Brussel in zijn 
arrest van 4 maart 1970 (Brussel, 4 maart 1970, ]. T., 1970, 413-415; 
noot L. Goffin en H. Burlion, ]. T., 1970, 6o5-6o8; -Mertens de Wilmars, 
J., Rev. trim. dr. eur., 1970, 460; - Schrans, G., C.M.L.R., vol. 8, 1971, 
95-97). Het steunde zich hierbij op overwegingen van procureur-generaal 
Ganshof Vander Meersch : ,Les Etats ont le devoir de veiller a ce qu'une 
norme de droit interne incompatible avec une norme de droit international 
conventionnel qui repond aux engagements qu'ils ont pris, ne puisse pas 
etre valablement opposee a celle-ci. Cette obligation doit avoir pour 
corrolaire la superiorite de la norme conventionnelle sur la norme interne" 
(Procureur-generaal Ganshof Van der Meersch, Reflections sur le droit 
international et Ia revision de Ia Constitution, ]. T., 1968, 494). Het hof 
voegde er aan toe : .,en !'absence d'une disposition constitutionnelle ou 
legislative prescrivant formellement aux tribunaux d'appliquer en tout etat 
de cause, meme dans la mesure ou elle le contredirait, une loi posterieure 
a un traite approuve et publie, encore en vigueur, ce n'est point ala juris
prudence qu'il incombe de creer pareille obligation". 
Het maakte echter een spijtig voorbehoud (zie: Goffin, L., Le droit commu
nautaire prevaut-il sur le droit national?, commentaar op Brussel, 4 maart 
1970, ]. T., 1970, 6o8): ,une determination implicite de contraindre a 
!'application de la loi interne contrevenant aux engagements du traite 
international ne saurait etre acceptee que si elle n' etait en rien douteuse". 
Vermits in Nederland en in Frankrijk de primauteit van het Gemeen
schapsrecht vervat ligt in artikelen 65-67 respectievelijk artikel 55 van de 
grondwet en in Luxemburg deze voorrang in de rechtspraak is erkend, 
zou men van oordeel kunnen zijn dat in deze landen de rechter, bij toe
passing van een met de nationale wet strijdige Gemeenschapsbepaling geen 
werkelijke moeilijkheden meer heeft. 
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Toch zien we in de Nederlandse G.W. die voorrang gekoppeld aan een 
voorwaarde nl. : de bepalingen van het Verdrag moeten voor eenieder ver
bindend zijn (zie: Van Dijk, P., The implementation and application of the 
law of the European Communities within legal order of the Netherlands, 
C.M.L.R., 1968-69, 283-308). Deze vereiste deed de nationale rechter in 
verschillende vonnissen teruggrijpen naar de prejudiciele procedure om 
het Hof te vragen of een bepaalde richtlijn de burgers rechtstreeks kon 
binden (zie : Brinkhorst, L., De Nederlandse rechter en het Gemeenschaps
recht, S.E. W., 1965, 69; - zie : Constantinesco, L., Droit communautaire 
et droit constitutionnel neerlandais, Revue generale de droit international 
public, 1969, nr. 2, 378-420). 

De Nederlandse rechter heeft echter ook een andere houding aangenomen 
en het Gemeenschapsrecht soms zodanig geinterpreteerd, dat het niet meer 
in strijd was met de grondwettelijke voorschriften. 

In Frankrijk past het hof van cassatie artikel 55 G.W. van 4 oktober 
1958 toe in zijn arrest van 22 oktober 1970 (Cass. fr., 22 oktober 1970, 
Gaz. Pal., december 1970, 6-7). Het erkent erin de voorrang van een 
Gemeenschapsverordening, die naar een andere nationale wet verwees, 
op de nationale wet : ,le principe de la territorialite de la loi fiscale ne peut 
tenir en echec la loi internationale dont la puissance s'impose en vertu de 
laloi constitutionnelle". Nochtans, de grond waarop het hof de primauteit 
steunt bevredigt weinig, wa!lt: ,,c'est en- tani que droit international et 
par la vertu de la Constitution que sa suprematie est affirmee et non pas 
en vertu de sa nature propre" (commentaar van D. Tallon en H. Gaude
met-Tallon, Cah. dr. eur., 1971, 360-366; - zie ook : Rolin, H., ]. T., 
1971, 25). 

Past het Franse hof van cassatie in vorig arrest het principe lex posterior 
derogat priori niet toe, de Conseil d'Etat, in zijn arrest van I maart 1968 
zag en artikel 55 G.W. en artikel 189 E.E.G.-Verdrag over het hoofd en 
hield zich bij de voorrang van een latere nationale wet (Conseil d'Etat, 
r maart 1968, Rev. trim. dr. eur., 1968, 388-396; - commentaren : M. L., 
Recueil Dalloz jurisprudence, 1968, 286-289;- Constantinides; - Megret, C. 
Rev. trim. dr. eur., 1968, 396-399;- Constantinesco, L., Europarecht, 1968, 
318-330;- Tallon, D. en Kovar, R., C.M.L.R., vol. 6, 1969, 419-420;
Lagrange, M., Rev. trim. dr. eur., 1969, 251-254; - Jeantet, F. C., ]uris
classeur periodique, La semaine juridique, december 1968, nr. so, sub 2206 
(50-52); - Mertens de Wilmars, J., Rev. trim. dr. eur., 1970, 46o). De 
Conseil d'Etat erkent de regelmatigheid van een administratieve maat
regel die gesteund is op nationale wetsbepalingen en die zonder twijfel 
in strijd is met het Verdrag, maar de hoge administratieve jurisdictie heeft, 
onafgezien artikel 55 G.W., niet het recht hierover controle uit te oefenen. 
,Il ne peut ni censurer, ni meconnaitre une loi". Want door het Verdrag 
te stellen hoven een latere nationale wet betreedt men het domein van de 
grondwettelijkheid van de wetten en dat is aan de wetgever voorbehouden. 
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49· VooRRANG G:EM:EENSCliAl>SRECHT; KARTELRlcHt 

Voor de algemene problematiek, zie hierover : Vde Internationaal Congres 
voor Europees Recht, Berlijn 1970, F.I.D.E.- rapporten voor de Commissie 
concurrentie en Cerexhe F. en Andries C., La collaboration entre l'ordre 
juridique communautaire et les ordres juridiques nationaux dans le secteur de 
Ia concurrence;- Harms, W., Die Zusammenarbeit zwischen Gemeinschafts
rechtsordnung und den nationalen Rechtsordnungen auf dem Gebiet des Wett
bewerbs (vnl. blz. 14 e.v.); - Laviolette-Slanka, M., La collaboration entre 
les ordres juridiques nationaux et l' ordre communautaire; - Catalano, N., 
La collaboration entre l' ordre juridique communautaire et l' ordre juridique 
italien dans le secteur de la concurrence; - Schumacher, Ed., La collabora
tion entre l' ordre juridique communautaire et les ordres juridiques nationaux 
dans le secteur de Ia concurrence; - Snijders, W. L., La collaboration entre 
l' ordre juridique communautaire et l' ordre juridique neerlandais dans le secteur 
de la concurrence. 

De verhouding tussen het gemeenschapsrecht en het Duitse nationale 
recht komt duidelijk tot uiting in kartelzaken, als bv. een zaak gelijktijdig 
aanhangig is bij de nationale rechtbank, terwijl ze tevens door de Com
missie wordt onderzocht. Zulkdanig geval werd door het Kammergericht 
Berlijn (Kartellsenat) behandeld in zijn vonnis van 18 juli 1968 (A. W.D., 
1968, 350, met commentaar van E. J. Mestmacker; Betriebs-Berater, 1968, 
1297-1305; - Niederleithinger, E., A. W.D., 1968, 371). 

§ 5. Enkele procedureproblemen 

50. INVLOED NATIONALE PROCEDUhE OP PREJUDICIELE 

Welke invloed kan een beroep tegen de beslissing van de nationale rechter 
tot verwijzing naar het Hof van J ustitie uitoefenen op de procedure van 
dat Hof? 

Het Hof van Justitie werd met een dergdijk feit geconfronteerd in de zaak 
31-68 (Bevelschrift Hof van Justitie, 3 juni 1969, en 10 juni 1970, Chane! t. 
Cepeha, fur., XVI, 1970, 403 e.v.). Na een prejudiciele vraag gesteld door 
de arrondissementsrechtbank van Rotterdam, werd hoger beroep aange
tekend tegen deze verwijzing, met het gevolg dat de uitvoering werd ge
schorst. In een gelijkaardige zaak, nl. 13-61 (Hof van Justitie, 6 april 1962, 
Geus en Uitenbogerd t. Bosch en van Rijn, fur., VIII, 1962, 91), was 
voorziening in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad van Nederland tegen 
een vraag tot prejudiciele beslissing. Het Hof van Justitie meende toen dat 
de ontvankelijkheid van het verhaal naar nationaal recht diende beoordeeld 
en dat het Verdrag het statueren over het verhaal niet verbood. Daarop 
besliste de Nederlandse Hoge Raad, in zijn arrest van 18 mei 1962 dat 
tegen het stellen van een prejudiciele vraag verhaal kon worden ingesteld. 

Het Verdrag heeft de bevoegdheid van het Hof van Justitie eenvoudig 
aan het bestaan van een vraag in de zin van artikel 177 ondergeschikt, 
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zonder dat de Gemeenschapsrechter hoeft te onderzoeken of het vonnis 
door de nationale rechter geveld, kracht van gewijsde heeft verkregen 
(conclusie van advocaat-generaal Roemer van 20 mei 1969, in de zaak 
31-68, fur., XVI, 1970, 408 e.v.; - zie ook : arrest Bosch, zaak 13-61, 
]ur., VIII, 1962, 124). 

Vermits echter, naar Nederlands recht, schorsing van de uitvoering in
houdt dat geen enkele uitvoeringshandeling mogelijk is, dus ook geen 
mededeling van bijkomende inlichtingen aan het Hof, en de verwijzings
beslissing tijdelijk geen enkel juridisch effect heeft, stelde advocaat
generaal Roemer een schorsing van statueren van het Hof voorop totdat op 
nationaal vlak uitgemaakt was of voor het wijzen van de beslissing de 
prejudiciele vraag nog noodzakelijk was (conclusie advocaat-generaal 
Roemer in de zaak 31-68, fur., XVI, 1970, 409). Het Hof zelf motiveert 
zijn besluit tot schorsing van statueren niet, en zegt in een tweede bevel
schrift, na mededeling door de arrondissementsrechtbank dat het hof 
van beroep te Den Haag het vonnis heeft hervormd, dat de procedure tot 
uitlegging geen voorwerp meer heeft. Het Hof kan in elk geval statueren 
(zie ook : commentaar op vonnis van Hrb. Luik, 8 mei 1967, door J. V. 
Louis en X. Magnee, Cah. dr. eur., 1967, 552-561), maar heeft, blijkbaar 
om redenen van praktische aard, de zaak geschorst. 

51· AANLEG 

Een probleem van aanleg werd door een Frans hof van beroep opgelost. 
Het bepaalde, naar aanleiding van een geschil i.v.m. artikel 47 van ver
ordening nr. 3 betreffende de sociale zekerheid van migrerende arbeiders, 
dat de procedure inzake sociale zekerheid, vastgelegd in dat artikel ter 
bescherming van migrerende sociale verzekerden tegen de complexiteit 
van bevoegdheids- en procedureregels, niet willekeurig kan worden be
perkt tot procedures in eerste aanleg en ook client toegepast in graad van 
hager beroep (Colmar, 31 oktober 1968, Journal du droit international, 
96ste jg., 931-932, met noot J, Ribettes-Tillhet). 

52· CASSATIEMIDDEL 

Toen de Nederlandse Hoge Raad moest oordelen over een geval, waarin 
een prijzenbeschikking door eiser onverbindend werd geacht, op grand 
van onbevoegdheid van de Nederlandse Ministers wegens gebrek aan 
voorafgaandelijke raadpleging van de Commissie, en op grond van handels
belemmering en/of oorzaak van distorsie binnen de Gemeenschappelijke 
Markt, wees hij het verzoek af omdat hij oordeelde dat niet bleek dat deze 
laatste stelling in het geding reeds eerder te berde werd gebracht en ,dat 
zij, als betreffende mede naar feitelijke omstandigheden te beoordelen 
vragen, niet met vrucht voor het eerst in cassatie kan worden opgeworpen" 
(H.R. (strafkamer), 7 april 1970, Reinvoorde t. O.M.), S.E. W., 1970, 
388-390). 
Voor het Belgisch hof van cassatie rees de vraag of de schending van een 



Gemeenschapsverordening en de schending van een regel uitgevaardigd 
door het Hof in een prejudiciele beslissing, een schending van de wet 
uitmaken, m.a.w., een middel vormen tot cassatie (Foriers, P. en Simont, L., 
commentaar op arrest Dufour, Cah. dr. eur., 1968, 445). 

Uit het arrest kan opgemaakt worden dat het hof van cassatie verordening 
nr. 17 van 6 februari 1962 van de Ministerraad van de Gemeenschap, 
als een wet, in de zin van de artikelen I7 van de wet van 4 augustus 1832 
en 9 van de wet van 25 februari 1925, beschouwde, vermits het een cassatie
middel, afgeleid uit de schending van de bepalingen van deze verordening, 
ontvankelijk achtte (Cass., 8 juni 1967, Carrieres Dufour, ]. T., 1967, 
458-472). 
Daarentegen oordeelde het dat een grond of een beschikkend gedeelte 
van een arrest, dat door het Hof van Justitie is gewezen, geen wet is en het 
middel, in zover afgeleid uit de schending van de door het Hof van J ustitie 
in zijn arrest geformuleerde normatieve regel, die wetskrachtig is, niet 
ontvankelijk is. 

53· ONTVANKELIJKHEID 

In Nederland stemde de voorzitter van de rechtbank te Den Haag in 
principe in met de door verweerder opgeworpen niet-ontvankelijkheid 
van de eis. Een lid van het Europees Parlement had evenwel in verband 
met deze zaak vragen gesteld aan de E.E.G.-Commissie. Daardoor zou 
deze laatste wellicht tot actie ex artikel r 69 kunnen · overgaan, waardoor 
de gehele zaak een andere wending zou nemen. Dit vooruitzicht deed de 
rechter ertoe besluiten de vordering toch ontvankelijk te verklaren (voor
zitter van de rechtbank te Den Haag, 6 januari 1970, Nat. ]urisprudentie 
op gebied van het Recht der Europese Gemeenschappen, Asser Instituut 
's Gravenhage, Deel Nederland, ref. r8o/7o). 

54· VooRLOPIGE vooRZIENING 

De voorzitter van de rechtbank te Utrecht besliste dat, ook ingeval een 
procedure voor de Commissie van de Europese Gemeenschappen op basis 
van artikelen 8-r5 verordening ror7/68 (mededinging in het vervoer) is 
ingeleid, en de nationale autoriteiten in principe niet Ianger bevoegd zijn 
ter zake te beslissen, hij bevoegd was voorlopige voorziening te geven in 
afwachting van een beslissing van de Commissie (voorzitter van de recht
bank te Utrecht, 14 januari 1969, Asser uitgave, ref. 145/69). 

55· KosTEN 

In een zaak voor het Duitse Bundesfinanzhof rees de vraag of voor een pre
judiciele procedure voor het Europees Hof van Justitie een aparte Streit
wert (d.i. de benaming voor griffierechten, advocatenhonoraria e.d. Deze 
Streitwert wordt door de Duitse rechter gewoonlijk bij het begin van een 
geding vastgesteld) mag vastgesteld worden. Het Bundesfinanzhof be-



sliste : ,daB im Falle des .Art. 177 E.W.G.V. das vorliegende nationale 
Gericht nur dann eine den Kostenpunkt betreffende Entscheidung treffen 
kann, wenn das genannte Verfahren vor dem E.G.H. hinsichtlich der 
Kosten kein selbstandiges Verfahren bildet, sondern zu dem vor dem na
tionalen Gericht schwebenden Ausgan.gsverfahren gehort" (Bundes
finanzhof, 29 oktober 1968,. A. W.D., 1969, 37-38). 


