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HOOFDSTUK 1

Inleiding en probleemstelling

1

Inleiding

Dit onderzoek heeft betrekking op de verhouding tussen het gemeenschapsrechti
en de rechtsbescherming van particulieren tegen nationale overheden, in het
bijzonder de Nederlandse overheid. Deze rechtsbescherming ondergaat sinds
ongeveer 25 jaar een steeds verdergaande invloed van het gemeenschapsrecht.
De centrale doelstelling van de Europese Gemeenschap (EG) is zoals bekend het
realiseren van een gemeenschappelijke (interne) markt.2 Naast de wetgevende en
bestuurlijke activiteiten op EG-niveau wordt in dit verband in toenemende mate
een beroep gedaan op de lidstaten, die worden geacht door middel van wetgeving,
bestuur en rechtspraak aan het realiseren van die doelstelling bij te dragen: De
totstandkoming en verdere uitbouw van de Europese Gemeenschap had en heeft
aldus ingrijpende gevolgen voor wetgeving, bestuur en rechtspraak in de lidstaten.
Van de drie oorspronkelijke gemeenschapsverdragen heeft vooral het EEG-verdrag
de bevoegdheden van de nationale wetgevers sterk aan banden gelegd, in die zin
dat de bestaande wetgeving van die lidstaten moest worden aangepast en nieuwe

wetgeving niet in strijd mocht komen met de bepalingen van dit verdrag (negatieve
integratie). In een volgend stadium werden en worden de wetgever en bestuursorganen in de lidstaten gedwongen in een soort 'medebewindsconstructie'4 allerlei
besluiten te nemen ter uitvoering van met name het secundaire gemeenschapsrecht
(positieve integratie).5
De besluitvorming in EG-verband richt zich niet alleen tot de activiteiten
van marktdeelnemers, maar heeft daarnaast ook betrekking op sociale aspecten
zoals welzijn van werknemers, gelijke behandeling, sociale zekerheid en
milieubescherming.6 Sinds het Verdrag betreffende de Europese Unie, in werking
getreden op 1 november 1993, is de naamEEG-verdraggewijzigd in EG-verdrag.

1

2

De termen 'gemeenschapsrecht' en 'communautair recht' zullen in dit boek zonder verschil in
betekenis naast elkaar worden gebruikt.
Vergelijk artikel 2 EG. (Op de nummering van de verdragsbepalingen wordt later in dit hoofdstuk
teruggekomen.)

5

Vergelijk de artikelen 10 EG en 249 EG.
Zie Koopmans 1980, p. 367.
Zie voor een overzicht van types van uitvoeringsmaatregelen: Mertens de Wilmars 1982, p. 167.

6

Zie

3
4

de artikelen 2 en 3 EG.
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Laatstgenoemde term zal in het vervolg van deze studie worden gebruikt. Hoewel
het Verdrag betreffende de Europese Unie (ook bekend als het Verdrag van
Maastricht) een belangrijke stap in het integratieproces vormt, is dit verdrag voor
dit onderzoek van ondergeschikt belang. Dit neemt overigens niet weg dat de
nauwere samenwerking tussen de lidstaten op met name het terrein van Justitie
en Binnenlandse Zaken, die doordit Verdrag mogelijk wordt, ingrijpende gevolgen
zal hebben voor de nationale rechtspleging. Met het Verdrag van Amsterdam, in
werking getreden op 1 mei 1999, is de nummering van (ondermeer) het EG-verdrag
gewijzigd. Voor het overige is dit nieuwe Verdrag niet van wezenlijke betekenis
voorditonderzoek. Verdragsbepalingen zullen in dit onderzoek overigens worden
aangeduid conform de door het Hof van Justitie bepaalde citeerwijze.7

Dat de Nederlandse regering zich bewust is van de soms complexe gevolgen van
het gemeenschapsrecht moge blijken uit de nota Zicht op wetgeving:
'De inhoud en sterk uitdijende omvang van internationale en communautaire
regelgeving zijn voor onze nationale wetgeving in hoge en sterk toenemende
mate bepalend. Zowel de fundamentele bepalingen van de talrijke verdragen
als de enorme vloed aan communautaire richtlijnen zijn sterk richtinggevend
voor de inhoud van onze wetgeving en voor de noodzakelijke prioriteiten in
de nationale wetgevingsprogramma' s. Dat maakt het wetgeven in Nederland
bepaald veel moeilijker.'8

De gedecentraliseerde uitvoering van op communautair niveau vastgestelde
besluiten is kenmerkend voorhetgemeenschapsrecht. Via de lidstaten als zodanig,
worden nationale organen belast met de uitvoering van met name verordeningen
en richtlijnen van de Raad en de Commissie. Slechts op een beperkt aantal (in de
oprichtingsverdragen omschreven) terreinen nemen de communautaire instellingen
besluiten die zonder tussenkomst van nationale autoriteiten particulieren in
individuele gevallen raken.

Deze besluitvormingsstructuur is vervolgens bepalend voor het stelsel van
rechtsbescherming. Het Hof van Justitie' en de nationale rechter hebben op dit
punt iederhun eigen taken en bevoegdheden. Tegen besluiten van de EG-instellin-

7

8

9

2

Zie de mededeling van het Hof en het Gerecht, Pb. EG 1999, nr. 246, p. 1.
Nota Zicht op wetgeving, Kamerstukken H 1990/91, 22 008, nrs. 1-2, citaat op p 18.
Vooralsnog wordt met de term 'Hof van Justitie' zowel het Gerecht van Eerste Aanleg als het Hof
zelf bedoeld.
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geniokan zoals bekend onderde voorwaarden vermeld in het EG-verdragit rechtstreeks beroep bij het Hof van Justitie worden ingesteld. Deze communautaire
beroepsgangen komen in vrijwel elk bestuursrechtelijk stelsel voor: beroep tot

nietigverklaring van besluiten, beroep wegens nalaten en het schadevergoedingsberoep.12 De beroepsmogelijkheden tegen besluiten van nationale organen, al dan
niet vastgesteld ter uitvoering van het gemeenschapsrecht, zijn afhankelijk van
het nationale procesrecht; men komt dan (dus) bij de nationale rechter terecht.
Naast de rechtsbescherming bij het Hof van Justitie en bij de nationale rechter
is er een derde weg die kan leiden tot rechtsbescherming van particulieren in de
lidstaten: de zogenaamde infractieprocedure van artikel 226 EG. De Commissie
is bevoegd schending van het gemeenschapsrecht door de lidstaten voor het Hof
van Justitie te brengen. In combinatie met de verplichtingen die voortvloeien uit
artikel 10 EG en de dwangsom van artike1228 van dat verdrag is dit een belangrijk
middel om de lidstaten te dwingen het gemeenschapsrecht na te leven (en in die
zin een indirecte vorm van rechtsbescherming van particulieren).13 Het karakter
van de infractieprocedure wijktechtertamelijk sterk afvan de traditionele rechtsbeschermingsprocedures.14 De procedure is hoofdzakelijk vanbelang in de verhouding
tussen de lidstaten en de Commissie,15 en niet primairbedoeld voorrechtsbescherming in individuele situaties. Aan degene die een klacht indient bij de Commissie

zijn geen rechten toegekend; verder beschikt de Commissie in dit verband
nauwelijks overonderzoeksbevoegdheden en kan hetHof slechtseen declaratoire
uitspraak doen.16 Daarom zal deze procedure in het vervolg van dit onderzoek
nauwelijks nog aan de orde komen.

2

Probleemstelling

Metbetrekking totde rol van de nationale rechter in procedures met gemeenschapsrechtelijke aspecten hebben zich met name in de rechtspraak van het Hof van

10

Deze studie heeft hoofdzakelijk betrekking op (de rechtsbescherming ingevolge) het EG-verdrag.
Euratom en EGKS komen slechts sporadisch aan de orde.

11

Naast het EG-verdrag zelf bevatten het EG-Statuut van het Hof van Justitie en het Reglement voor
de procesvoering het toepasselijke procesrecht in genoemde beroepsgangen.

12
13

Artikel 230 EG, 232 EG en 235 jo. 288 EG.
Een voorbeeld: in december 1999 kondigde de Commissie aan een infractieprocedure tegen Frankrijk
te starten vanwege de weigering van de Franse regeringhet importverbod op Brits rundvlees ongedaan
te maken. ingeval de Commissie deze procedure niet zou starten, zouden de Britse exporteurs van
dit vlees min of meer worden gedwongen bij de Franse rechter beroep in te stellen tegen de

betreffende maatregelen.

14
15
16

In gelijke zin: Prechal 19952, p. 29-30.
Timmermans 1994, p. 397.
Vgl. Timmermans 1994, p. 397-400.
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Justitie in de afgelopen 25 jaar belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. Hierbij
wordt niet zozeer gedoeld op de (al veel langer bekende) rechtstreekse werking
van gemeenschapsrechtelijke bepalingen als wel op een leerstuk dat daar in zekere
zin uit voortvloeit: de effectuering van aan het gemeenschapsrecht ontleende rechten
door de nationale rechter. Heel treffend kunnen dit 'problemen van de tweede
generatie' worden genoemd:7 Vooral op het terrein van niet tijdig of niet correct

geimplementeerde richtlijnen is aan deze problematiek in de rechtspraak en
literatuur veel aandacht besteed. Maarook buiten dit terrein kunnen zich problemen
rond de effectuering van het gemeenschapsrecht door de nationale rechter
voordoen.

18

Voorzoverparticulieren zich niet tot het Hof van Justitie dan wet het Gerecht van
eerste aanleg kunnen wenden, zijn zij voor de effectuering van aan het gemeenschapsrecht ontleende rechten aangewezen op de rechtsgangen bij nationale
rechterlijke instanties. De mate waarin communautaire aanspraken tot gelding
kunnen worden gebracht is derhalve (voor een groot deel) afhankelijk van de
mogelijkheden die het nationale procesrecht van de lidstaten biedt."Dit procesrecht
is een resultante van min ofmeerautonome ontwikkelingen binnen de betreffende
lidstaat, los van invloeden op boven-nationaal, Europees niveau.20 Aangezien het
procesrecht van de verschillende lidstaten als gevolg van deze autonome
ontwikkeling onderling uiteenloopt (denk aan soorten rechtsgangen, kosten en
termijnen), verschilt ook de mate waarin het gemeenschapsrecht in de lidstaten
in individuele gevallen geeffectueerd kan worden. Teneinde particulieren in de
verschillende lidstaten een enigszins gelijke en effectieve aanspraak op hun communautaire rechten te verschaffen, is het Hof van Justitie sinds de tweede helft van
de jaren zeventig eisen gaan stellen aan dit nationale procesrecht. Verder is door
hetHof, min ofmeerparallel aan deze eisen, een stelsel van staatsaansprakelijkheid
ingeval van schending van hetgemeenschapsrechtdoorde lidstaten geYntroduceerd.

17

Koopmans 1982, p. 121, onder verwijzing naar Mertens de Wilmars 1981. Als problemen van de
eerste generatie noemden zij de rechtstreekse werking. voorrang en autonomie van het gemeen-

18

In gelijke zin: Prechal 19953, p. 146.
Vgl. Kapteyn 1993a, p. 39.
Deze ontwikkeling strekt zich voor de meeste landen uit over de gehele twintigste eeuw, terwij 1
pas vanaf de jaren vijftig Europese procesrechtelijke normen geformuleerd werden. Artikel 6 van
het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en fundamentele vrijheden
is daarvan de belangrijkste component. De vraag of het nationale procesrecht van de lidstaten van
de Raad van Europa aan deze Europese normen voldeed kwam pas in de jaren zeventig en tachtig
echt in beeld. Artikel 6 EVRM zal in deze studie op diverse plaatsen terugkomen.

schapsrecht.

19

20
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De belangrijkste reden van deze ontwikkeling is het grotendeels ontbreken van
door de EG-wetgever vastgestelde regels van procesrecht voor de rechtsbescherming bij de nationale rechter. Zolang een dergelijke regeling ontbreekt, vormen
de door het Hof gestelde eisen als het ware een toetsingskader voor het nationale
procesrecht. De eisen van het Hof van Justitie aan de rechtsbescherming in de
lidstaten vormen een nieuwe dimensie aan de verplichtingen die door het gemeenschapsrecht worden opgelegd. Reeds in de jaren zestig en zeventig formuleerde
het Hof van Justitie in algemene termen de verplichting voor de nationale rechter
het gemeenschapsrecht toe te passen. Naast de rechtstreekse werking van
gemeenschapsrechtelijke bepalingen stond daarbij de toepassing van de prejudiciele
procedure het meest in de belangstelling. In het eerste, gemeenschapsrechtelijke
deel van dit onderzoek staan met name de 'nieuwe' eisen centraal. Deze door het
Hof van Justitie gestelde eisen hebben belangrijke gevolgen voor zowel de
wetgeving als de rechtspraak in de lidstaten.

Hoewel de eisen van het Hof van Justitie ook gevolgen hebben voor het Nederlandse civiele - en strafprocesrecht, is het vervolg van deze studie uitsluitend gericht
op de gevolgen voorhet Nederlandse bestuursprocesrecht. Hetbegrip bestuursprocesrecht wordt in deze studie in ruimere zin opgevat dan doorgaans het geval is:
het gaat om de rechtsbescherming van particulieren tegen besluiten en andere
handelingen van de overheid. Een leerstuk als aansprakelijkheid van de overheid
voor onrechtmatige handelingen valt binnen deze definitie en zal dan ook aan de
orde kornen.
Het Nederlandse stelsel van rechtsbescherming tegen overheidshandelen ondergaat
een ingrijpende reorganisatie. Deze geschiedt langs twee sporen van wetgeving:
de (eerste en derde fase van de) Herziening van de Rechterlijke Organisatie en
de Algemene wet bestuursrecht. Zoals bekend is per begin 1994 aan de nieuw
ingestelde sectoren bestuursrecht van de rechtbanken een algemene competentie
toegekend in bestuursrechtelijke geschillen in eerste aanleg. Tegen de uitspraken
staat in het algemeen hogerberoep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van
de Raad van State ofwel de Centrale Raad van Beroep. De herziening van het stelsel
is hiermee echter allerminst voltooid. Zo kennen we nog een aantal bijzondere
administratieve rechters in eerste en enige aanleg en is nog niet duidelijk of de
Raad van State in de toekomst zijn rechtsprekende taken zal behouden. Ook over
het hoger beroep en een (institutionele) rechtseenheidsvoorziening moeten nog
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beslissingen worden genomen.2' De voltooiing van dederde fase van de Herziening
van de rechterlijke organisatie zal nog een aantal jaren op zich laten wachten.
In de Algemene wet bestuursrecht is daarnaast een geuniformeerde regeling
van het bestuursprocesrecht neergelegd. De eerste twee tranches van deze wet (met

daarin de regeling van het bestuursprocesrecht) zijn op 1 januari 1994 in werking
getreden, de derde op 1 januari 1998. De voltooiing van de Awb is evenwel nog
lang niet in zicht: in de vierde tranche22 en in latere tranches zullen regelingen
worden opgenomen van onderwerpen die verband houden met de rechtsbescherming. Ook los van deze tranches worden wijzigingen in de Awb aangebracht.23

Het vernieuwde bestuursprocesrecht is het instrument waarmee de Nederlandse
bestuursrechter de effectuering van aan het gemeenschapsrecht ontleende rechten
dient te realiseren. Bij de totstandkoming van de Algemene wet bestuursrecht is
hier en daar aandacht geschonken aan het gemeenschapsrecht. De indruk bestaat
echter dat bij de herziening van het bestuursprocesrecht (te) weinig rekening is
gehouden met de gemeenschapsrechtelijke ontwikkelingen die hiervoor zijn
aangeduid.24 In de literatuur wordt in dit verband gewezen op de gescheiden
ontwikkeling die het gemeenschapsrecht enerzijds en het algemeen deel van het
bestuursrecht anderzijds hebben doorgemaakt, waardoor de wederzijdse invloed
min of meer werd genegeerd. Widdershoven geeft aan dat pas sinds de jaren
negentig in wetenschappelijke kring aandacht wordt besteed aan de wisselwerking
tussen beide vakgebieden, en dat de geringe interesse voor het gemeenschapsrecht
zijn weerslag vindt in de Nederlandse wetgeving inzake het algemene bestuursrecht,
waaronder de Awb en de herziening van de rechterlijke organisatie. 25
Inmiddels heeft het in de Algemene wet bestuursrecht gecodificeerde bestuursprocesrecht nadere invulling gekregen in de jurisprudentie. Verder is in
opdracht van de regering enige tijd geleden een uitvoerig evaluatie-onderzoek
verricht, naaraanleiding waarvan wijziging van de wettelijke bepalingen een actueel
punt van discussie is.

21

Zie in dit verband bijv de NJV-preadviezen uit 1997 ('Beroep in herziening').

22

Op 7 september 1999 is het voorontwerp vierde tranche Awb aan de Ministers van Justitie en
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangeboden. Dit voorontwerp heeft betrekking op
openbaarheid van bestuur, attributie, bestuursrechtelijke geldschulden en bestuurlijke handhaving.
Zie voor een commentaar VAR 2000.
Zoals de inwerkingtreding van hoofdstuk 9 (klachtrecht) op 1 juli 1999 en de indiening van
wetsvoorstellen inzake een uniforme openbare voorbereidingsprocedure (27 023) en kosten van
bestuurlijke voorprocedures (27 024) op 24 februari 2000
Aldus bijvoorbeeld Bijloos & Van den Oosterkamp 1990, p. 853-867; De Moor-van Vugt &

23

24

Mortelmans 1993, p. 2-15, met name p. 11. Zie ook De Moor-van Vugt 1993, p. 89-90 en
25

6

Widdershoven & De Lange 1996, p. 529-656.
Widdershoven (zie vorige noot), p 530-531.
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Het is nu dan ook een goed moment om de balans op te maken met betrekking
tot de gevolgen van hetgemeenschapsrecht voorhet Nederlandse bestuursprocesrecht. In het tweede, specifiek Nederlandse deel van dit onderzoek wordt (uitvoerig)
ingegaan op de consequenties van het gemeenschapsrecht voor het vernieuwde
Nederlandse bestuursprocesrecht.

Het voorgaande leidt tot de volgende onderzoeksvragen:
1.
Welke eisen stelt het gemeenschapsrecht aan de rechtsbescherming in de
lidstaten?
2. Wat zijn de gevolgen van deze eisen voor het Nederlandse stelsel van
rechtsbescherming tegen handelingen van de overheid?
De tweede onderzoeksvraag heeft zowel betrekking op gevolgen voor de wetgever
(voldoetde Algemene wetbestuursrecht wel aan de gemeenschapsrechtelijke eisen)
als op gevolgen voor de rechter. Daarbij gaat het wat betreft de rechter niet alleen
omhet ongeschreven bestuursprocesrecht, maarook omde vraag ofderechterlijke
invulling van Awb-begrippen aanpassing behoeft in gevallen waarin het
gemeenschapsrecht aan de orde is.

Het onderzoek heeft tot doel de gevolgen van de gemeenschapsrechtelijke
ontwikkelingen voor het Nederlandse bestuursprocesrecht in kaart te brengen,
opdat de bescherming van communautaire rechten kan voldoen aan de gemeenschapsrechtelijke eisen.
In de literatuur is het risico geconstateerd dat de gemeenschapsrechtelijke
eisen aan de Nederlandse rechtsbescherming afbreuk kunnen doen aan de
systematiek die met name in de Awb is neergelegd.26 Het Nederlandse bestuursprocesrecht zal daarom zodanig moeten worden 'aangepast' dat de toepassing
van het gemeenschapsrechtdoorde Nederlandse rechterzomin mogelijk verstorend
werkt ten opzichte van de 'eigen' doelstellingen van de Awb en het Nederlandse
bestuursprocesrecht.

Nu het gemeenschapsrecht in toenemende mate bepalend is voor de rechtspositie
van particulieren in de lidstaten, is het van groot belang dat de nationale rechter
zich bewust is van de verantwoordelijkheid die het Hof van Justitie hem heeft
gegeven.27 Wellicht kan dit onderzoek een kleine bijdrage leveren aan die

26
27

Scheltema 1996, p. 363.
Ter bevordering van de communautaire kennis van de Nederlandse rechterlijke macht heeft de
regeringonlangs de oprichting van een kenniscentrum Europees rechtaangekondigd: Kamerstukken
U 2000/01,26 800, nr. 88.
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bewustwording van de Nederlandse bestuursrechter en hem bijstaan die taak te
vervullen. De kwaliteit van die rechtsbescherming is niet alleen afhankelijk van
heldere EG-wetgeving, maar ook van het samenspel van de Nederlandse wetgever
en rechter. Nederlandse bestuursrechters dienen zich te realiseren dat nationale
regels van bestuursprocesrecht niet altijd zonder meer kunnen worden toegepast,
zoals met name in de hoofdstukken 8 en 9 zal blijken.
De laatste jaren is een grote hoeveelheid literatuur verschenen over de hiervoor
geschetste ontwikkelingen. Het in 1992-1993 in opdracht van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken verrichte onderzoek, gepubliceerd onder de titel 'Europese
integratie en aspecten van rechtsbescherming', kan als een eerste aanzet worden
beschouwd.28 Dit onderzoek vond plaats naar aanleiding van de beleidsnota
'Binnenlandse Zaken en de Europese Integratie'29, waarin een aantal mogelijke
rechtsbeschermingslacunes werd aangeduid. Uitgenoemde notablijkt opz'n minst
dat de regering niet geheel overtuigd was dat zich geen problemen op dit terrein
zouden voordoen.30 Een van de meest diepgaande studies naar de jurisprudentie
van het Hofvan Justitie op het terrein van derechtsbescherming doorde nationale
rechteris het promotie-onderzoek van Prechal, gepubliceerd in 1995.31 Zij richtte

zich met name op de problematiek die niet, niet tijdig of niet correct geYmplementeerde richtlijnen op dit punt met zich brengt. Deze studie is niet gericht op
het Nederlandse bestuursrecht, en bevatdan ook geen aandacht voorde Algemene

wet bestuursrecht. Zij is dan ook met name van belang voor de beantwoording
van deeerste deelvraag van deprobleernstelling.32 Het in 1996 gepubliceerde (maar

reeds in 1994 afgesloten) onderzoek onder leiding van de Duitse hoogleraar
Schwarze naarEuropeesrechtelijke invloeden ophetbestuursrecht van de lidstaten
bevat in het Nederlandse deel, geschreven onderredactie van De Lange en Widdershoven, wel enkele verwijzingen naar de Algemene wet bestuursrecht. Op die wet
gebaseerde jurisprudentie kon echter nog niet worden vermeld.33 Het in 1996

28

Rijs en Kummeling 1993. Een nadeel van dit onderzoek is dat Het Hof van Justitie kort na de
publicatie ervan belangrijke uitspraken deed, zodat het daarin geschetste beeld niet meer actueel

29

Kamerstukken // 1989/90,21 618, nr. 2, p.5.
In deze nota en in de daarop volgende studie van Rijs en Kummeling wordteen iets andere invalshoek
gehanteerd dan waarvoor in dit onderzoek is gekozen: de rechtsbeschermingsvragen worden in
de nota en in de studie van Rijs en Kummeling tegen de achtergrond van de bevoegdheidsverschuiving van Nederlands - naar EG-niveau geplaatst. Dit heeft onder meer tot gevolg dat daarin het
procesrecht van het Hof van Justitie zelf ook wordt geanalyseerd. In de onderhavige studie wordt
daarop nauwelijks ingegaan.
Prechal 19953.
De studie van Prechal is afgesloten in augustus 1994. Aangezien het Hof van Justitie nadien nog
een aantal belangrijke uitspraken op het onderhavige terrein heeft gedaan, kon niet worden volstaan
met verwijzing naar deze studie.

is.

30

31
32

33 Schwarze 1996.
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verschenen preadvies van Widdershoven voor de Vereniging voor Administratief
Recht 4 behoort eveneens tot de belangrijkste bronnen van het onderhavige
onderzoek, met name omdat de auteur nog allerlei belangrijke ontwikkelingen
wist mee te nemen. Het evaluatieonderzoek naar het Awb-procesrecht, ook uit

1996, verdient in dit verband eveneens vermelding, gelet op de daarin opgenomen
onderzoeksresultaten naar het nieuwe Nederlandse bestuursprocesrecht in de
praktijk.35 In 1998 verscheen een tweetal studiepockets over het Europees
bestuursrecht respectievelijk het EG-recht in de Nederlandse rechtsorde.36 De meest
recente publicatie die in dit verband moet worden genoemd is ook meteen een van
de belangrijkste: het in 1999 verschenen handboek 'Inleiding tot het Europees
37
bestuursrecht' van de hand van Jans, De Lange, Prechal en Widdershoven.

3

Aanpak

Het onderzoek valt uiteen in twee delen. Na dit inleidende hoofdstuk volgt het
eerste, gemeenschapsrechtelijke deel. Dit deel vangt aan met een overzicht van
de positie van de nationale rechter in de communautaire rechtsorde (hoofdstuk
2). Daarbij wordt ingegaan op de verdragsrechtelijke bepalingen die van belang
zijn voor die positie, alsmede op enkele specifieke bepalingen in verordeningen
en richtlijnen. Bijzondere aandacht is er voor de jurisprudentie van het Hof van
Justitie inzake de communautaire taak van de nationale rechter. In hoofdstuk 3
staan de hoofdlijnen en recente ontwikkelingen metbetrekking totde prejudiciele
procedure centraal. Verder wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed aan de
verhouding tussen nationale en communautaire rechtsgangen, en voorts aan de
directe samenwerking tussen de nationale rechteren de Commissie. De hoofdstukken 4 en 5 zijn gewijd aan de jurisprudentie van het Hof van Justitie inzake de
effectuering van aan het gemeenschapsrecht ontleende rechten door de nationale
rechter. In hoofdstuk 4 komen enkele algemene vraagstukken aan de orde, alsmede
dejurisprudentie van hetHofnaaraanleiding van in het secundaire gemeenschapsrecht neergelegde eisen aan het nationale procesrecht. Het vij fde hoofdstuk biedt
plaats aan een onderwerpsgewijze bespreking van (hoofdzakelijk) procesrechtelijke

leerstukken. Het gemeenschapsrechtelijke deel van dit onderzoek wordt afgesloten
met hoofdstuk 6, waarin de onderzoeksresultaten van met name het vierde en vij fde
hoofdstuk worden geanalyseerd.

34
35

36
37

Widdershoven 1996.
Ten Berge e.a. 1996.

De Moor-Van Vugt 1998 en Van der Burg 1998.
Hierna aan te duiden als lans c.s. 1999.
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Na hetgemeenschapsrechtelijke deel volgt vanafhoofdstuk 7 het Nederlandse
deel. Het eerste hoofdstuk van dit Nederlandse deel heeft betrekking op enkele
algemene aspecten van de communautaire rechtsbescherming doorde Nederlandse

(administratieve) rechter. Verder wordt in hoofdstuk 7 aandacht besteed aan het
belang van de Algemene wet bestuursrecht voor het onderhavige onderzoek en
aan de toepassing van de prejudiciele procedure door Nederlandse rechters. Ook
volgt nog een korte vergelijking van de bernvloeding van het procesrecht door
het gemeenschapsrecht en door andere verdragen. In het achtste hoofdstuk wordt
ingegaan opde wettelijke regeling enjurisprudentie inzake de toegang tot de Awbrechter: bevoegdheid en ontvankelijkheid, waaronderde regeling van de termijnen,
alsmede de toegang tot de onmiddellijke rechtsbescherming in de vorm van de
voorlopige voorziening. Hoofdstuk 9 bevatjurisprudentie en beschouwingen met
betrekking tot de behandeling van het geschil doorde rechter. Met name zal worden
ingegaan op de ambtshalve toepassing van het gemeenschapsrecht, op bewijsregels
alsmede op de aansprakelijkheid van de overheid. Vervolgens wordt aandacht

besteed aan de onmiddellijke rechtsbescherming en aan de terugvorderingsproblematiek. Deze onderwerpen worden besproken voorzover zij kunnen worden
bernvloed door de in hoofdstuk 4 en 5 besproken ontwikkelingen in het gemeenschapsrecht. In hettiende, concluderende hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten
op een rij gezet.

Deze studie is geschreven voor beoefenaren van het gemeenschapsrecht
enerzijds en die van het Nederlandse bestuursprocesrecht anderzijds. Dit heeft,
net als bij andere onderzoeken waarin relatief nieuwe verbindingen tussen
vakgebieden worden gelegd, tot gevolg dat sommige onderwerpen uitvoeriger
worden belicht dan voor de ingewijden van 66n van de vakgebieden wellicht
noodzakelijk is. Dit is echter nauwelijks te vermijden.
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HOOFDSTUK 2

De nationale rechter in de communautaire rechtsorde

1

Inleiding

In het eerste hoofdstuk is beknopt en in algemene termen aangegeven dat op de
nationale rechter een belangrijke taak rust bij de beslechting van geschillen met
communautaire aspecten. In dit hoofdstuk wordt de juridische basis van die taak
in kaart gebracht, met name zoals deze tot uitdrukking komt in de diverse verdragen
en de secundaire regelgeving. Tevens wordt aandacht besteed aan de jurisprudentie
van hetHofvan Justitie inzake de positie van de nationale rechteren de belangrijkste uitgangspunten van zijn taakvervulling. Verder komt ook het beginsel van
institutionele autonomie aan de orde.
De bijzondere positie van de nationale rechter binnen de communautaire
rechtsorde is een direct gevolg van het karakter van het gemeenschapsrecht, dat
in belangrijke mate afwijkt van het (traditionele) volkenrecht. In het traditionele
volkenrecht geldt als uitgangspunt dat slechts soevereine staten als zodanig
rechtssubjectiviteit bezitten; door verdragen ontstaan in beginsel slechts rechtsbetrekkingen tussen staten onderling. Aan nationale rechterlijke instanties was
in dat opzicht geen behoefte, hoewel de nationale rechter slechts bij uitzondering
werd uitgesloten van de mogelijkheid tot toepassing van het recht van internationale
oorsprong: Pas nadetweede wereldoorlog komen er verdragen totstanddiebeogen
rechten van particulieren te beschermen, veelaljegens de nationale overheid.2 Naast
de bij die verdragen ingestelde bijzondere internationale gerechten krijgen dan
ook nationale rechterlijke instanties te maken met de toepassing van die verdragen
(al dan niet na transformatie door de nationale wetgever). Door deze verdragen
treedt dikwijls een wijziging op in de onderlinge verhouding wetgever-bestuurrechterbinnen de aangesloten staten.3 Ookhet gemeenschapsrecht heeft dergelijke

1

2

3

Tammes 1964, p. 159. Tammes acht dit niet verwonderlijk, aangezien het niet in het belang van
de internationale wetgever zelf is, dat de kansen op handhaving van zijn rechtsproducten wordt

verminderd.
In Europees verband is met name het EVRM interessant, ondertekend op 4 november 1950, en
in werking getreden op 3 september 1953.
Zo wijzigt volgens stelt Scheltema de positie van de rechter ten opzichte van de andere staatsorganen
(de wetgever, de regering en andere bestuursorganen) door de gebondenheid van Nederland aan
internationale verdragen (Scheltema 1988, p 343-344).
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gevolgen.4 Tegen de achtergrond van de naoorlogse verdragen met hun typische
'particuliere karakter' dient de regeling van de positie van de nationale rechter
in de oprichtingsverdragen van de Europese Gemeenschappen beschouwd te
worden.5

2

De nationale rechter in de verdragen

2.1

Oprichtingsverdragen

Dedrie oprichtingsverdragen voorzien iederin een Hof van Justitie, waaraan taken
inzake rechtsbescherming zijn opgedragen. Voordit onderzoek is vooral van belang
dat bij het Hof beroep werd opengesteld tegen besluiten van de instellingen van
de nieuwe gemeenschappen. De noodzaak tot het 'inschakelen' van nationale
rechterlijke instanties naast het Hof van Justitie verschilde echter per verdrag.
2.1.1

De nationale rechter in het EGKS-verdrag

Bij de totstandkoming van hetEGKS-verdrag beginjaren '50 werd uitgegaan van
een geringe rol van nationale rechterlijke instanties. De verdragsbepalingen kenden
zowel regelgevende als uitvoerende bevoegdheden toe aan de Commissie

(aanvankelijk Hoge Autoriteit genoemd) en de Raad. Tegen de besluiten van
eerstgenoemde instelling kon rechtstreeks beroep worden ingesteld bij het Hof
van Justitie.6
Slechts voorzoverEGKS-bepalingen werden ingeroepen tegen (organen van)
lidstaten of tegen particulieren kwam de nationale rechter in zicht. Met het oog
op de competentie-afbakening tussen de nationale rechter en het Hof van Justitie
werd in het EGKS-verdrag artikel 41 opgenomen:

'Alleen het Hof van Justitie is bevoegd, bij wege van prejudiciele beslissing,
een uitspraak te doen over de geldigheid van besluiten van de Commissie en
de Raad, indien een geschil dat aan de nationale rechter is voorgelegd, deze
geldigheid in het geding brengt.'

4

5

6

12

Koopmans stelde reeds in 1982 dat de voorrang van het gemeenschapsrecht heeft geleid tot een
versterking van de rol van de rechter in verhouding tot die van de politieke organen (Koopmans
1982, p. 127). In de navolgende hoofdstukken komt deze problematiek geregeld terug.
Timmermans geeft aan dat het gemeenschapsrecht zich onderscheidt van het traditionele volkenrecht
door zijn inhoud, bewerktuiging en rechtsbronnen (Timmermans 1995, p. 46-48).
Ook Barents stelt vastdat de EGKS-rechtspraak nagenoegalleen betrekkingheeft op directe beroepen
(Barents 1996, p. 166).

De nationale rechter in de communautaire rechtsorde

Werd in een geding voor een nationale rechterlijke instantie dus de geldigheid
van EGKS-besluiten betwist, dan diende de nationale rechter zich tot het Hof van
Justitie te wenden teneinde het Hof over die geldigheidsvraag te laten oordelen.
De nationale rechter was niet bevoegd zelfstandig de ongeldigheid daarvan vast
te stellen. Anderzijds moet worden aangenomen dat de nationale rechter wel
bevoegd was (en is) zonder verwijzing naar het Hof het beroep op ongeldigheid
af te wijzen. Na de beoordeling doorhetHofdoet de nationale rechter vervolgens
het voor hem liggende geschil af, met inachtneming van het oordeel van het Hof.7

Dit is het stelsel van de prejudiciele procedure, dat in het volgende hoofdstuk
uitvoeriger zal worden besproken.
Volgens de tekst van artikel 41 kunnen vragen inzake interpretatie van
besluiten van de Raad en de Commissie niet aan het Hof worden voorgelegd. Dit
betekende dat de nationale rechterde verenigbaarheid van nationale handelingen
met het gemeenschapsrecht zelfstandig moest beoordelen, omdat niet aan het Hof
kon worden gevraagd of bepalingen van gemeenschapsrecht daaraan in de weg
stonden. In 1990 bepaalde het Hof van Justitie echter dat het Hof ook bevoegd
is om prejudiciele vragen inzake interpretatie van het EGKS-recht te beantwoorden.8 Artikel 41 EGKS is in de praktijk relatief weinig gebruikt.9 Dit hangt onder
meer samen met de reeds genoemde geringe taak van nationale autoriteitento (en
dus weinig geschillen voorde nationale rechter). Niettemin is artike141 van grote

betekenis: het vormt de directe voorloper van artikel 234 EG,11 dat in hoofdstuk
3 van dit onderzoek aan de orde komt. Een tweede verwijzing in het EGKS-verdrag
naar de nationale rechtsgang is te vinden in artike140, laatste alinea EGKS. Deze
12
bepaling verwijst vooreen bepaaldecategorie geschillen naardenationale rechter.
Artikel 92, tweede alinea EGKS tenslotte geeft aan dat de tenuitvoerlegging van
beschikkingen van de Commissie wordt voltrokken volgens de nationale rechtsgang.
2.1.2

De nationale rechter in het Euratom-verdrag

Het Euratom-verdrag heeft met het EGKS-verdrag gemeen dat het zich richt op
een specifieke, relatief kleine groep ondernemingen, en dat het zwaartepunt van

7

8
9

10

11
12

Kennelijk achtte men dit zo vanzelfsprekend, dat dit nergens is bepaald: het EGKS-verdrag, het
EGKS-statuut van het Hof en het Reglement voor de procesvoering zwijgen op dit punt.
HvJ 22 februari 1990, zaak C-221/88 Busseni II, lur. 1990, p. I-495 (overwegingen 9-17). Zie o.m.
Lenaerts & Arts 1995, p. 18-19.
De cerste verwijzing was pas in dejaren tachtig: HvJ 17 mei 1983, zaak 168/82 Ferreire Sant' Anna
Jur. 1983, p. 1681. Zie Pescatore 1986, p. 51, alsmede Anderson 1995, p. 7.
Aldus Pescatore 1986, p. 7
Pescatore 1986, p. 7
Dit betreft geschillen inzake de aansprakelijkheid van de gemeenschap voorgedragingen van EGKSambtenaren, verricht buiten hun officiele taken: Schermers & Waelbroeck 1992, p. 350 (noot 99).
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het bestuur op communautair niveau ligt; nationale bestuursorganen spelen hier
geen rol van betekenis. Gevolg is dat ook in Euratom-verband een geringe rol voor
de nationale rechter is weggelegd. In verhouding tot het EGKS-verdrag biedt het
Euratom-verdrag de nationale rechter veel ruimere mogelijkheden tot samenwerking
met het Hof: naast geldigheidsvragen kunnen ingevolge artikel 150 ook uitleggingsvragen ter prejudiciele beantwoording aan het Hof worden voorgelegd. De
tekst van artikel 150 Euratomis vrijwelidentiek aan die van het laterte bespreken

artikel 234 EG. Naast artikel 150 verwijst artikel 164 van het Euratom-verdrag
(tenuitvoerlegging van beschikkingen van de Raad en de Commissie) naar de
nationale rechter. Artikel 155 Euratomtenslotte, bevat een regeling vergelijkbaar
met artikel 40, laatste alinea EGKS (zie hierboven).
2.1.3

De nationale rechter in het EG-verdrag

Het EG-verdrag verschilt in karakter sterk van het EGKS- en Euratom-verdrag.
Voor dit onderzoek is vooral van belang dat het EG-verdrag zich richt tot een
welhaast onbegrensde groepjustitiabelen,13 en dat het uitgaat van een belangrijke
rol voorde (organen van de)lidstaten. Deze nationale organen werden geacht het
gemeenschapsrecht door middel van 'eigen' besluiten toe te passen, waartegen
beroep bij de nationale rechter zou kunnen worden ingesteld.14 De rechtsbescherming werd dus niet, zoals in de beide andere verdragen, voor het overgrote
deel ondergebracht bij een rechterlijke instantie op communautair niveau (Hof
van Justitie); men gingdaarentegen uit van een gecombineerd stelsel, waarin zowel
hetHofvan Justitie alsdenationale rechterlijke instanties rechtsbescherming boden.
In het EG-verdrag is de rol van de nationale rechter, in tegenstelling tot die van
het Hof, echter zeer fragmentarisch weergegeven. Aan de nationale rechtsgang
wordt slechts gerefereerd in de artikelen 234,240 en 256; artikel 256 EG bepaalt
dat tenuitvoerleggingls geschiedtconformbepalingen van burgerlijke rechtsvordering van de betreffende lidstaat (ook nationale wetgeving, bevoegde instantie en
nationale rechterlijke instanties worden daar genoemd). Artikel 240 EG heeft
(vooral) betrekking op contractuele aansprakelijkheid van de gemeenschap
tegenoverparticulieren. Daarnaastbiedtheteen forumgrondslag vooronrechtmatige
daadsacties tegen ambtenaren van de gemeenschap voor schade die buiten de

13

14
15

Illustratief is in dit verband de constatering, dat er onder het EGKS-verdrag een kleine duizend
justitiabelen zijn (namelijk de kolen- en staalondernemingen), terwijl dit aantal in EEG-verband
(reeds in 1964!) 150 tot 200 miljoen bedroeg: alle burgers en ondernemingen (Peters 1964, p. 119).
Zie Kapteyn 1995, p. 302.
Bedoeld wordt de executie van financiele beschikkingen (aldus Schermers & Waelbroeck 1992
p. 505).
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uitoefening van hun functie is veroorzaakt.16De praktische betekenis van nationale
rechtspraak inzake geschillen tussen de gemeenschappen en particulieren over
doorofnamens de gemeenschappen gesloten contracten is zeergering. 17 De belangrijkste vermelding van de nationale rechtsgang is evenwel die in artikel 234 EG,
waarop in het volgende hoofdstuk uitgebreid wordt ingegaan.

Ter nadere uitvoering van de regeling van de rechtsbescherming in de oprichtingsverdragen is voor ieder verdrag een Statuut voor het Hof van Justitie vastgesteld.
In artikel 20 van het EG-statuut is artikel 234 EG nader uitgewerkt. Volgens deze
bepaling wordt de beslissing tot verwijzing op initiatief van de nationale rechter
aan het Hofkennis gegeven.18 Artikel 21 Euratom-statuut bevat een vergelijkbare
regeling, terwijl in het EGKS-statuut een dergelijke regeling ontbreekt. 19 Tevens
bestaat er een 'gezamenlijk' Reglement voor de procesvoering, vastgesteld door
het Hofzelf. Daarvan hebben de artikelen 103 en 104betrekking opde prejudiciele

procedure. Laatstgenoemde bepaling voorziet in een verkorte behandeling door
het Hof indien de prejudiciele vraag kennelijk identiek is aan een vraag waarover
het Hof zich reeds heeft uitgesproken (derde alinea). De vij fde alinea tenslotte
bepaaltdat de nationale rechterbeslist overdekosten van de prejudiciele procedure.
2.2

Latere verdragen

Naast de twee latere oprichtingsverdragen (Euratomen EEG) is peraanvang 1958
de 'Overeenkornst betreffende bepaalde instellingen welke de Europese Gemeen-

schappen gemeen hebben' in werking getreden. Doordeze overeenkomst worden
de taken en bevoegdheden die in de drie oprichtingsverdragen aan het Hof werden

toebedeeld, uitgevoerd door 66n Hof van Justitie (artikel 3). Voor de positie van
de nationale rechter bracht deze Overeenkomst geen verandering. 20
In het Fusieverdrag (1965/1966) wordt de positie van de nationale rechter
evenmin gewijzigd. Wel wordt het Hof bevoegd verklaard tot toepassing van de

bepalingen van dit Verdrag en het aangehechte protocol (artikel 30), en wordt het
EGKS-Statuut van het Hof gewijzigd (artikel 8, derde lid).

16

17

18

19

20

Aldus Schermers & Waelbroeck 1992, p. 329 resp. p. 350.
Vanwege de uitgebreide competentie van het Hof zullen de gemeenschappen uiterst zelden voor
de nationale rechterworden gedaagd, aldus Lauwaars 1995, p. 164, noot 170, alsmede Timmermans
1995 p. 64-65.
Zie verder hoofdstuk 3.
Dit is vreemd; artikel 103, eerste lid van het Reglement bevat een onjuiste verwijzing naar artikel
21 Statuut-EGKS (in de 8e druk van de Europocket). In de versie van het EGKS-statuut in het
losbladige Handboek EG gaat artikel 21 over de fasen van de procedure.
Al was het maar omdat deze overeenkomst tegelijk met het EEG- en Euratom-verdrag in werking
is getreden, en de nationale rechter dus nooit met drie Hoven te maken heeft gehad.
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De Europese Akte (1986/1987) bevat geen wijzigingen in de rechtsbescherming, voor zover het de rol van de nationale rechter betreft. Artikel 31 bevat een
regeling vergelijkbaarmetgenoemd artike130 van hetFusieverdrag. De preambule

bevat een interessante passage:

'(..) besloten hebbende gezamenlijk de democratie te bevorderen uitgaande
van de grondrechten die worden erkend in de grondwetten en de wetten van
de Lid-Staten, in het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden en in het Europees sociaal handvest,
met name de vrijheid, de gelijkheid en de sociale rechtvaardigheid,(..)'

Deze overweging moet worden bezien tegen de achtergrond van de controverse
die in enige lidstaten was ontstaan omtrent de al dan niet tekortschietende
waarborging van grondrechten doorhetHofvan Justitie.21 Hoewel dejurisprudentie
van het Hof sinds de jaren tachtig zelf ook naar het EVRM verwijst,22 wordt de
invulling die het Hof aan de waarborging van de onder meer in dat verdrag
neergelegde grondrechten door menigeen als onvoldoende ervaren.
Het bij de Europese Akte ingevoegde artikel 168A EG-verdrag maakte het mogelijk
aan het Hof van Justitie een Gerecht van eerste aanleg toe te voegen. Sinds 31
oktober 1989 is dit Gerecht in functie. De competentie van het Gerecht is sindsdien
geleidelijk uitgebreid; thans is hetbevoegdinzake alledoorparticulieren ingestelde
rechtstreekse beroepen tegen de instellingen van de Gemeenschappen, waaronder

ook ambtenarenzaken. 23
Hoewel (nog) niet bevoegd tot beantwoording van prejudiciele vragen,24 is
het Gerecht wel degelijk van belang voor de nationale rechterlijke instanties. In
zaken waarin gedeelde besluitvorming van EG-instellingen en nationale
bestuursorganen25 dan wel gedeelde aansprakelijkheid van de Gemeenschap en
nationale overheden aan de orde is, dient de nationale rechter rekening te houden
met de uitspraken van het Gerecht.26 Verder dient de nationale rechter voor wat

21

22
23
24

25

26

Zie onder meer Burkens 1993, p. 71
Expliciet in HvJ 15 mei 1986, zaak 222/84, Johnston, Jur. 1986,1651 (r.0.18). Zie ook Burkens,
vorige noot. Het arrest Johnston komt terug in hoofdstuk 4.
Zie bijv. Briet 1996, p. 373-379 en Meij 1999, p. 207. Zie voor de positie van het Gerecht na het
Verdrag van Nice hierna, § 2.3.
Artikel 225, eerste lid, laatste volzin, EG. Zie o.m. Kapteyn 1994, p. 135. Zie over voorstellen om
(bepaalde categorieen van) prejudiciele vragen onder te brengen bij het Gerecht van eerste aanleg
De Witte 2000, p. 361.
Waaronderbegrepen Commissiebeschikkingen inzakesteunverlcning, gevolgd door uitvoeringsbesluiten van nationale bestuursorganen; zie hoofdstuk 3.
Op deze problematiek wordt nader ingegaan in § 3 van hoofdstuk 3.

16

1

De nationale rechter in de communautaire rechtsorde

betreft de interpretatie van hetgemeenschapsrecht aan te sluiten bij dejurisprudentie van het Gerecht.
2.3

De verdragen van Maastricht, Amsterdam en Nice

Het Verdrag van Maastricht (Verdrag betreffende de Europese Unie; 1993) bevat
reeds in titel I (Gemeenschappelijke bepalingen) twee belangrijke bepalingen inzake
de positie van burgers en rechtsbescherming. 'Versterking van de bescherming
van de rechten en belangen van de onderdanen van de Lid-Staten van de Unie door
de instelling van een burgerschap van de Unie' wordt in artikel B27 genoemd als
66n van de doelstellingen van de Unie.28 Daarnaast geeft artikel F, tweede lid29
aan dat de Unie de grondrechten eerbiedigt, zoals die worden gewaarborgd door
het EVRM en zoals zij uit de gemeenschappelijke constitutionele tradities van
de lidstaten voortvloeien, als algemene beginselen van het gemeenschapsrecht.
In de twee nieuwe pijlers, het Buitenlands- en Veiligheidsbeleid enerzijds en Justitie
en Binnenlandse Zaken anderzijds is een zeer bescheiden rol weggelegd voor het
Hof van Justitie (artikel L, thans artikel 46 EU-verdrag).30 Gevolg hiervan is dat
voor de rechterlijke toetsing van besluitvorming op de nationale rechtssystemen
en rechtsbeschermingsprocedures moet worden teruggevallen met alle nadelen
van dien voor de eenheid en de eenvormige toepassing van het beleid.31 Het lijkt
er dus op dat 'de nationale rechter' het nog drukker zal krijgen na 'Maastricht'.
De rol van de nationale rechter in dit verband is echter meer traditioneelvolkenrechtelijk van aard, dit in tegenstelling tot de rol van de nationale rechter
bij direct werkende verdragsbepalingen zoals artikel 28 EG. Binnen de nieuwe
pijlers bestaat een beperkte mogelijkheid tot het stellen van prejudiciele vragen

27
28

29
30

31

Thans artikel 2 EU.
Dit burgerschap heeft echter betrekking op wat men zou kunnen noemen de politieke positie van
de onderdanen en niet op rechtsbescherming. Dit kan worden afgeleid uit het feit dat alleen aan
natuurlijke personen het burgerschap toekomt, en nietaan rechtspersonen/ondernemingen (zie artikel
17-21 EG). Terwijlin de tweede volzin van artikel 21 EG is aangegeven dat iedere burger zich
tot de ombudsman kan wenden, bepaalt artikel 195 EG dat natuurlijke en rechtspersonen een klacht
kunnen indienen bij de ombudsman.
Thans artikel 6 EU.
Sub b van artikel L bepaalt dat overeenkomsten van de Raad inzake de samenwerkingop het gebied
van Justitie en Binnenlandse zaken het Hof bevoegd kunnen verklaren de bepalingen van die
overeenkornsten uit te leggen. Koopmans (1996, p. 308) wijst op problemendie ontstaan bij overlap
tussen de cornmunautaire pijleren de JBZ-pijler. Hij bepleit dan ook het Hofvan Justitie zeggenschap
te verlenen over deze JBZ-zaken. Zie over de rol van het Hof van Justitie na het Verdrag van
Maastricht Heukels & De Zwaan 1994, p. 221. Slot (1996, p. 221) wijst op de bevoegdheid van
het Hof artikel M van het Verdrag (thans artikel 47 EU) te interpreteren. hetgeen meebrengt dat
hetHofbevoegd is om te beoordelen ofGBVB en JBZ-bes luiten hetacquis communautaire aantasten.
Dit betekent m.i. dat nationale rechters hierover vragen kunnen stellen aan het Hof.
Aldus Timmermans 1995, p. 40 en Kapteyn 1992, p. 667-672.
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EU-verdrag wordt geen expliciete, afzonderlijke
aandacht aan de nationale rechter besteed. Evenmin wordt erin verwezen naar de
aan het Hof.32 Maar ook in het

nationale procesgang. Meer in het algemeen kan gesteld worden dat met dit verdrag
niet is beoogd de positie van de nationale rechter ten opzichte van het
gemeenschapsrecht te wijzigen.33 De introductie van het subsidiariteitsbeginsel

wijst wellicht opeen tendens waarin de nadrukin de rechtsbescherming nog meer
dan nu bij de nationale rechter wordt gelegd, in plaats van bij het Hof van Justitie.
Primairis ditbeginsel echter van toepassing op wetgevende en bestuurlijke taken,
en niet op rechterlijke taken. 34
Het Verdrag van Amsterdam, dat een aantal wijzigingen van het Verdrag
betreffende de Europese Unie bevat, is op 2 oktober 1997 ondertekend en op 1
mei 1999 in werking getreden. In de literatuur is vrij uitvoerig aandacht besteed
aan dit verdrag.35 Het zojuist genoemde artikel F, tweede lid, van het Verdrag van

Maastricht is weliswaar in Amsterdam niet gewijzigd, maar het Hof van Justitie
is door een aanpassing van artikel L wel terzake bevoegd verklaard.36 In titel IIIa,
die als nieuwe titel inzake het vrije verkeer van personen aan het EG-verdrag is
toegevoegd, is een aangepaste versie van de prejudiciele procedure opgenomen.
Zo zijn de lagere rechters van de lidstaten niet bevoegd prejudiciele vragen te
stellen. Voorrechterlijke instanties waarvan debeslissingen volgens het nationale
recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep, is expliciet bepaald dat deze alleen

verwijzingsplichtig zijn indien zij een beslissing van het Hof noodzakelijk achten
voor het wijzen van hun vonnis.37 Tenslotte wordt de rechtsmacht van het Hof
uitgesloten met betrekking tot maatregelen die door de Raad zijn genomen om
de grenscontroles af te schaffen en ten aanzien van maatregelen of besluiten met
betrekking tot de handhaving van de openbare orde of de bescherming van de
binnenlandse veiligheid.38 Voorts heeft de derde pijler van het Verdrag betreffende

32
33

34

35

Zie Drijber 1999, p. 593
Deze vaststelling is niet zonderbelang: door het stelsel van rechtsbescherming in het gemeenschapsrecht in stand te laten heeft de verdragswetgever dit stelsel min of meer (en impliciet) bekrachtigd.
Ook Rijs en Kummeling stellen vast dat het Verdrag van Maastricht in de sfeer van de rechtsbescherming weinig nieuws bevat: Rijs & Kummeling 1993, p. 2 en 3.
Zie in dit verband Koopmans 1994, p. 43 (i.h.b. p. 52-54) Hij komt tot de z.i. ontmoedigende
conclusie dat er slechts vage tekenen in de jurisprudentie van het Hof zijn die aangeven dat het
Hof een onderscheid maakt tussen kwesties ('matters') die typisch tot de bevoegdheid van de
nationale rechter behoren, terwijl andere zaken meer bij het Hof zelf thuishoren.
Over de consequenties voor het Hof van Justitie is onder meer geschreven door Drijber 1999 en
Schermers 1999.

36

37

38
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Zie onder meer Barents 1997 p. 25 en p. 101-102.
Artikel 73P lid 1 EG. In de algemene regeling van de prejudiciele procedure (artikel 234 EG) is
dit noodzakelijkheidsvereiste voor deze instanties eveneens opgenomen (tweede en derde lid), zodat
het eerste lid van artikel 73P EG op dit punt geen wijziging betekent. Anders: Barents 1997, p.
131, die spreekt van een beperking van artikel 177 EG-verdrag/artikel 234 EG.
Artikel 73P lid 2 EG. Zie voor deze bijzonderheden Barents 1997, p. 131.
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de Europese Unie na Amsterdam een nieuwe inhoud gekregen. Net als bij titel

IIIa is daarbij voor een bijzondere vorm van de prejudiciele procedure gekozen.
Bij de derde pijleris sprake van een facultatieve bevoegdheid van het Hof: lidstaten
zijn vrij de bevoegdheid van het Hof al dan niet te aanvaarden en hebben daarbij
de keus al hun rechterlijke instanties dan wel alleen de hoogste rechterlijke
instantie(s) bevoegd te verklaren tot het stellen van prejudiciele vragen.39 Ook
hier is de rechtsmacht van het Hof beperkt en wel tot uitlegging en beoordeling
van de geldigheid van zgn. kaderbesluiten en 'besluiten'. De verenigbaarheid met
het gemeenschapsrecht van feitelijke (opsporings)handelingen kan dus niet aan
het Hof worden voorgelegd.40
de bevoegdheden van het Hof van Justitie in het Verdrag van
Amsterdam dus zijn uitgebreid ten opzicht van het Verdrag van Maastricht, zijn

Terwijl

ergeen wijzigingen aangebracht in de bepalingen metbetrekking tot de organisatie
en de werkwijze van het Hof.41 Teneinde de overbelasting van het Hof van Justitie
te beperken werden zeer recent wel verdragswijzigingen voorgesteld.42 De in
Maastricht en Amsterdam aangebrachte verdragswijzigingen zijn nauwelijks van
43
belang voor het onderwerp van deze studie.
In het Verdrag van Nice is de positie van het Gerecht verder uitgebouwd.
Men heeft de mogelijkheid geopend aan het Gerecht kamers toe te voegen, die
in specifieke categorieen van zaken in eerste aanleg recht zullen spreken. Tegen
de uitspraken van die kamers staat een tot rechtsvragen beperkt beroep open bij
het Gerecht. Voorts is een voorzichtige stap gezet op weg naar de beantwoording
van prejudiciele vragen van nationale rechters door het Gerecht. Het Gerecht zal
prejudiciele vragen met principiele aspecten naarhet Hof moeten doorverwijzen,
terwijl het Hof voorts de mogelijkheid van 'heronderzoek' van de antwoorden
van het Gerecht zal verkrijgen. Achtergrond van deze maatregelen is de wens de
(over)belasting van hetHofen het Gerechtte verminderen en het Gerechteen meer
zelfstandige positie te geven. Uiteraard treden deze maatregelen pas in werking
na bekrachtiging door alle lidstaten van de voorstellen tot verdragswijziging. 44
Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van eind 2000 bevat
in hoofdstuk VI enkele bepalingen over rechtspleging. Deze bepalingen voorzien
onder meer in een recht op een doeltreffende voorziening in rechte, onpartijdige
rechtspraak en verlening van rechtsbijstand voor onvermogenden (artikel 47) en

41
42

Zie omtrent het aanvaarden (door Nederland) van de rechtsmacht van het Hof van Justitie inzake
de derde pijler (politiele en justitiele samenwerking in strafzaken): Hins 1999, p. 1605
Artikel K7. Zie Barents 1997. p. 138.
De Witte 2000, p. 354-355.
Zie het voorafgaande en voorts De Witte 2000. In § 2.8 van hoofdstuk 3 zal hierop nader worden

43

Vergelijk Jans c.s. 1999, p. 5.

39

40

ingegaan.

44

Uitvoeriger over deze maatregelen: Kapteyn 2001, p 1 -6.
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voorts in een vermoeden van onschuld van degenen tegen wie een vervolging is
ingesteld; jegens hen moeten de rechten van de verdediging worden geterbiedigd
(artikel 48). Tenslotte bevat dit Handvest nog enkele strafrechtelijke bepalingen
(over het legaliteitsbeginsel, evenredigheid en ne bis in idem). Het Handvest bevat
bepalingen waarin grondrechten zijn opgenomen die zowel doorde Europese Unie
als door de lidstaten, voor zover zij Unierecht uitvoeren, in acht moeten worden
genomen.45 Dit laatste betekent dat het Handvest slechts op een deel van het
handelen van nationale overheden van toepassing is. Genoemde bepalingen zullen
niet zozeer voornationale rechterlijke instanties, als wel voorhet Hof van Justitie
en het Gerecht van betekenis zijn. Met betrekking tot de (niet geheel duidelijke)
juridische status van dit Handvest moeten in de toekomst verdere beslissingen
worden genomen. Niet uitgesloten is dat de bepalingen van dit Handvest, in de
periode voorafgaand aan een meer formele status van het Handvest, via voornoemd

artikel 6 EU zullen doorwerken.
2.4

Conclusie

In de verdragen is de rol van de nationale rechter zeer summier geregeld. Voor
de oprichtingsverdragen is dit eigenlijk geen verrassing: internationale verdragen
gingen in de jaren vijftig in het algemeen nauwelijks in op de positie van de
nationale rechteren de verdragsluitende staten bezaten vermoedelijk niet de intentie
om met de oprichtingsverdragen sterk af te wijken van het geldende volkenrecht
op dit punt. Van de drie oprichtingsverdragen is de taak van de nationale rechter
in het EG-verdrag het meest uitgebreid; dit hangt sterk samen met het karakter
van de bepalingen in dat verdrag: zij beogen veelal natuurlijke en rechtspersonen
te beschermen tegen handelingen van de lidstaten. 46 De baanbrekende arresten
van het Hofbegin jaren zestig inzake de unieke, eigen communautaire rechtsorde
met specifieke beschermingsmogelijkheden van onderdanen jegens lidstaten 47
hebben niet geleid tot een (her)codificatie van de rol van de nationale rechter. De
bepalingen inzake (nationale) rechtsbescherming werden niet of nauwelijks
gewijzigd. Het EG-verdrag biedt, ook in zijn huidige vorm, weinig houvast om
de taak van de nationale rechter te kunnen achterhalen.

45
46
47
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Zie over dit Handvest onder meer Hirsch Ballin 2001.
In gelijke zin Kapteyn 1995, p. 302-303
Zie § 4 van dit hoofdstuk.
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3

De nationale rechter in het secundaire gemeenschapsrecht

In het secundaire gemeenschapsrechtzijn hetmetname richtlijnen die verwijzingen
bevatten naar nationale rechtsgangen bij de effectuering van de in het besluit
genoemde rechten en verplichtingen. Maar ook verordeningen bevatten bepalingen
van die strekking. Beschikkingen bevatten in het algemeen geen bepalingen over
de nationale rechtsgang.
3.1

Verordeningen

Kenmerkend voor verordeningen is dat zij vooralinhoudelijke gedragsvoorschriften
(materieel recht) bevatten: rechten en verplichtingen voor particulieren en
bestuursorganen. Daarnaast kunnen verordeningen voorzien in samenwerking tussen
nationale bestuursorganen en communautaire organen.48 In verordeningen worden
in het algemeen geen concrete nationale toepassingsinstanties aangeduid. Vast
staat echter dat verordeningen (doorgaans) nationale uitvoeringsvoorschriften
behoeven voor wat betreft (onder meer) handhaving en rechtsbescherming. 49
Uitvoering van verordeningen vereist dus weI degelijk activiteiten van wetgever
en bestuursorganen van lidstaten.50 Dit betekent dat lidstaten moeten voorzien in
een organisatorisch kader voor toepassing en handhaving, onder meer bestaand
uit de aanwijzing van een bevoegde rechterlijke instantie. De laatste jaren neemt
het aantal verwijzingen naar nationale beroepsmogelijkheden in verordeningen
toe. Enige voorbeelden:
1.
Ingevolge artikel 11 van Verordening (EEG) nr. 2454/92 van de Raad van
23 juli 1992 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder vervoersondernemers worden toegelaten totbinnenlands personenvervoeroverde weg in een
lidstaat waarzij nietgevestigd zijn (Pb 1992 L 251/1) garanderen de lidstaten
dat de vervoersondernemers tegen een hun opgelegde administratieve sanctie
beroep kunnen instellen bij een daartoe bevoegde rechter.
2.
Het communautair douanewetboek (Verordening EEG nr. 2913/92 van de
Raad van 12 oktober 1992) spreekt in artikel 243 zelfs over bezwaar bij de
douane-autoriteiten, gevolgd door beroep op een onafhankelijke instantie,
die (..) een rechterlijke instantie ofeen gelijkwaardig gespecialiseerd orgaan
kan zijn. Artikel 244 bepaalt dat instelling van beroep ten aanzien van de
tenuitvoerlegging van de aangevochten beschikking geen schorsende werking

heeft (Pb 1992 L 302/1).

48
49

50

Zoals bijvoorbeeld in de hierna te bespreken douaneverordening.
Schermers & Waelbroeck 1992, p. 148, alsmede Meij 1993a, p. 76.
Zie Lauwaars 1983, p. 41-52; Winter 1988, p. 18 en Bonnes 1994, hoofdstuk XX.
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3.

Artikel 15 van Verordening (EG) nr. 1066/95 van de Commissie van 12 mei
1995 inzake een quotaregeling voor de productie van tabak geeft aan dat de
lidstaten kunnen bepalen dat geschillen over de verdeling of de overdracht
van productiequota aan een arbitragecommissie moeten worden voorgelegd

(Pb 1995 L 108/5).
Op de positiefrechtelijke betekenis van genoemde bepalingen van het douanewet-

boek wordt in hoofdstuk 4 ingegaan.
3.2

Richtlijnen

Bij richtli)'nen vindt op grotere schaal dan bij verordeningen verwijzing plaats naar
nationale rechtsgangen. Gezien het karakter van richtlijnen is dit overigens niet
verrassend. Reeds eind jaren '50 bepaalde een richtlijn
'(..) datde lidstaten de wijze vaststellen, waarop tegen een dergelijke beslissing
beroep kan worden ingesteld.

,51

Sindsdien worden in richtlijnen onder meer 2 de volgende formuleringen gebruikt:
'Betrokkene moet tegen het besluit tot weigering van toelating (..) kunnen
beschikken over de mogelijkheden van beroep die openstaan voor de eigen
,53
onderdanen tegen bestuursrechtelijke besluiten.'Elke lidstaat voorziet in de mogelijkheid van beroep bij een rechterlijke
instantie tegen een besluit tot afwijzing. ,54
'Lidstaten nemen in hun rechtsorde de nodige voorschriften op om een ieder
,55
(..)de mogelijkheid tebieden omzijn rechten voorhet gerecht tedoen gelden.
'De lidstaten nemen de nodige maatregelen opdatde aanvrager (..) beroep kan
instellen tegen de beslissingen (..). ,56
'De lidstaten zorgen ervoor dat de maatregelen betreffende het in artikel 1
bedoelde beroep de nodige bevoegdheden behelzen om: a) zo snel mogelijk
in kort geding voorlopige maatregelen te nemen (..); b) onwettige besluiten
nietig te verklaren (..); c) schadevergoeding toe te kennen (..) ,57

51

52

53
54
55

56
57
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Richtlijn (zonder nummer; Pb 221/59 van 20-2-1959), artikel 24.
Zie ook Jans en De Jong 1999, die nog een aantal andere voorbeel(len noemen.

Ri. 64/221 (EEG) Pb 1964 850/64, artikel 8.
Ri. 73/239 (EEG) Pb 1973 L 228/3, artikel 12, tweede lid.
Rl. 76/207 (EEG) Pb 1976 L 39/40, artikel 6; Rl. 91/533 (EEG) Pb 1991 L 288/32, artikel 8, eerste
lid.
RI. 84/532 (EEG) Pb. 1984 L 300/111, artikel 14, tweede lid
RI. 89/665 (EEG), Pb. L. 395/33, artikel 2, eerste lid.
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'Een persoon (..) kan overeenkomstig het nationale rechtsstelsel bij een
rechterlijke of bestuursrechtelijke instantie in beroep gaan ten einde een
,58
herziening van het besluit te krijgen.
'De lidstaten nemen in hun interne rechtsorde de nodige voorschriften op om
iedere werknemer (..) de mogelijkheid te bieden om zijn rechten voor het
gerecht te doen gelden na eventueel beroep op andere bevoegde instanties te
hebben gedaan.'59
'De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat tegen (..)
besluiten doeltreffend en vooral zo snel mogelijk beroep kan worden
ingesteld.'60
'De lidstaten dragen er zorg voor dat tegen besluiten (..) beroep op de rechter

openstaat.

,61

Uit deze bloemlezing blijkt dat de eisen die in richtlijnen aan de regeling van de
rechtsbescherming bij de nationale rechter worden gesteld perrichtlijn uiteenlopen.
In de meeste gevallen wordt (slechts) aangegeven dat de lidstaten beroep bij een
rechterlijke instantie moeten openstellen; soms worden nadere kwaliteitseisen aan
de nationale rechtsgang gesteld, zoals de mogelijkheid spoedmaatregelen te treffen.
Een recente ontwikkeling vormt de eis die in richtlijnen wordtgesteld, ombepaalde
besluiten te voorzien van de mededeling welke rechtsmiddelen tegen dat besluit
openstaan, en binnen welke termijn deze moeten worden aangewend.62 Deze
richtlijnen eisen niet expliciet dat tegen die besluiten beroep op de rechter dient
open te staan. Hierbij dient te worden bedacht dat de mogelijkheid van beroep
op de rechterdoorhetHof van Justitie meer in algemene zin wordt vereist, namelijk
in het kader van de effectieve rechtsbescherming. 63

Ter vervanging van die zojuist aangehaalde richtlijn 90/313 inzake de vrije toegang
tot milieu-informatie heeft de Commissie in 2000 een voorstel voor een nieuwe
richtlijn op dit terrein gepubliceerd.64 In dat voorstel wordt een actio popularis
gecreeerd: de lidstaten moeten ervoor zorgen dat een ontevreden aanvrager toegang
heefttoteen procedure vooreen rechtbankofeen anderebij wet opgerichte instantie

die bevoegd is tot herziening (artikel 6, eerste lid). Het begrip aanvrager is in het

58
59
60
61
62
63
64

RI. 90/313 (EEG) Pb 1990 L 158/56, artikel 4. De Commissie heeft onlangs een voorstel tot
vervanging van deze richtlijn vastgesteld; zie hierna.
RI. 91/533 (EEG) Pb. 1991 L 288/32, artikel 8, eerste lid.
RI. 92/13 (EEG) Pb L. 76/14, artikel 1, eerste lid.
Rl. 92/49 (EEG) Pb 1992 L 228/1, artikel 56.
Zie bijvoorbeeld RI. 92/53 (EEG) Pb 1992 L 225/1, artikel 12 en Rl. 92/59(EEG) Pb 1992 L228/24,
artikel 14.
Zie hoofdstuk 5.
Voorstel vooreen richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzakede toegang tot milieu-informatie (COM (2000) 0402 def.). Dit voorstel is een uitvloeisel van het Verdrag van Aarhus.
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voorstel gedefinieerd als elke namurldke Ofrechtspersoon die om mitieu-informatie
verzoekt (artikel 2, vierde lid). Ook in andere concept-richtlijnen heeft de Com-

missie voorstellen gedaan inzake de toegang tot de nationale rechter. 65

Het Hof van Justitie heeftde betekenis van een aantal van deze rechtsbeschermingbepalingen verduidelijkt. Op deze jurisprudentie wordt in hoofdstuk 4 nader
ingegaan. Wanneerrichtlijnen geen bijzondere bepalingen omtrent het beroep op
de nationale rechterbevatten, blijft de regeling hiervan in principe geheel binnen
66
de bevoegdheid van de wetgevers van de lidstaten.

In het algemeen kan worden vastgestelddatde eisen aan de nationale rechtsbescherming in de recente richtlijnen strenger worden.67 Aldus ontstaat voorde Commissie

mogelijkheid middels het toezicht op correcte implementatie van deze
richtlijnen (op een indirecte wijze) invloed uit te oefenen op de regeling van de
een

rechtsbescherming in de lidstaten. Lidstaten die de aangehaalde richtlijnbepalingen
niet opjuiste wijze implementeren kunnen via de infractieprocedure immers voor
het Hof van Justitie worden gedaagd. 68

Deze ontwikkeling sluit aan bij de eisen van het Hof van Justitie aan de nationale
rechtsbescherming.69 Deze eisen hebben tot gevolg dat de positiefrechtelijke

betekenis van de aangehaalde richtlijnbepalingen niet moet worden overschat.
Als gevolg van de in hoofdstuk 4 te behandelen eisen van het Hof van Justitie zijn
lidstaten altijd verplicht omeffectieve rechtsbeschermingte waarborgen, ongeacht
specifieke bepalingen in richtlijnen terzake.m De bepalingen inzake nationale
rechtsbescherming die nu nog in richtlijnen voorkomen schieten enerzijds tekort
omdat zij niet het gehele spectrum van de eisen van het Hof bevatten, en zijn

65
66

67

68

69
70
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Zoals het nieuwe artikel 10bis van richtlijn 85/337, voorgesteld in de nieuwe participatierichtlijn,
COM (2000) 839.
HvJ 16 mei 1980, zaak 152/79, Lee, Jur. 1980, p. 1495. In hoofdstuk 4-6 zal worden aangegeven
dat de regeling van het beroep op de rechter geen exclusief-nationale aangelegenheid meer is.
Zie metnamede richtlijnen van de Raad inzakeaanbestedingen: rl. 89/665 en 92/13, die in hoofdstuk
4 uitvoerig aan de orde komen.
In een dergelijke procedure volgt bij een gegrond beroep een declaratoire uitspraak waarin wordt
aangegeven dat de betreffende lidstaat het gemeenschapsrecht heeft geschonden. Naleving van
de uitspraak kan middels een dwangsom worden afgedwongen. Zoals in hoofdstuk 4 zal blijken
stelt het Hofzich inprejudiriele uitspraken terughoudend op metbetrekking totde bevoegdheidsverdeling tussen rechterlijke instanties binnen een lidstaat. Aangenomen moet worden dat dit in
infractieprocedures eveneens het geval zal zijn.
Zie hoofdstuk 4-6.
In dezelfde zin Prechal 1995a. De verwijzingen naar de nationale rechtsgang zijn volgens haar'rather
non-committal' (dwz. neutraal, vrijblijvend). Met ofzonder verwijzing geldt naar haarmening steeds
de Rewe-Cometregel. dat de nationale stelsels de bevoegde rechter moeten aanwijzen en het
procesrecht moeten regelen (Prechal 1995a, p. 151).
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anderzijds enigszins overbodig juist vanwege die eisen.n Voor verordeningen
geldt mutatis mutandis hetzelfde. Dat deze bepalingen niettemin toch blijven
voorkomen, hangt vermoedelijk samen methet feit dat lidstaten op die maniernog
eens expliciet op het hart wordt gedrukt hun nationale stelsel op orde te brengen.
Geschreven eisen werken in deze opvatting beterdoordan deongeschreven eisen
van het Hof. Het gegeven dat in richtlijnen en verordeningen doorgaans op zeer
summiere wijze naar (de rechtsgang bij) de nationale rechter wordt verwezen geeft
aan dat er op communautair niveau nog weinig behoefte is aan harmonisatie van
de procesgangen bij de nationale rechter.72 Bovengenoemde douaneverordening
lijkt tot op heden de meest vergaande harmonisatie te bevatten. 73
3.3

Beschikkingen

Beschikkingen zoals bedoeld in artikel 249 EG zijn in het algemeen afkomstig
van de Commissie en gericht tot lidstaten of particulieren. De rol van nationale

rechterlijke instanties bij de uitvoering van beschikkingen is meestal gering nu
particulieren ingevolge artikel 230 EG bij het Gerecht van eerste aanleg beroep
kunnen instellen tegen beschikkingen die hen rechtstreeks en individueel raken.
Ingeval beschikkingen zijn gericht tot lidstaten komt de nationale rechter wel in
beeld indien beroep wordt ingesteld tegen de handelingen die de lidstaat verricht
ter uitvoering van die beschikking. Op deze gevallen van samenloop van beroep
bij de nationale rechter en bij het Hof van Justitie wordt in hoofdstuk 3 nader
ingegaan.

3.4

Conclusie

In verordeningen en richtlijnen worden op een vrij willekeurige wijze bepalingen
inzake de nationale rechtsgang opgenomen. De communautaire wetgever geeft

71

WeI van belang is de categorie van beroepsgerechtigden, zoals deze soms in de richtlijn wordt
omschreven. De nationale rechter zal ersteeds voor moeten zorgen datdeze personen ook daadwerkelijk worden ontvangen in hun beroep. Hiermee wordt weer een ander probleem zichtbaar: de
geciteerde richtlijnbepalingen richten zich eerder tot de rechter dan tot de wetgever. De vraag of
een lidstaat deze bepalingen juist heeft geYmplementeerd, is dan ook moeilijk in algemene zin te
beantwoorden.

72

73

Althans: men lijkt zich bij de totstandkoming weinig te bekommeren om de handhaving en toepassing
doorde nationale rechter. Vanuithet perspectief vanjustitiabelen is er wel behoefte aan harmonisatie:
zo hebben ondernemingen met grensoverschrijdende activiteiten behoefte aan uni forme procedures
in de verschillende lidstaten voor gelijksoortige geschillen. Buiten het bestuursrecht doen zich wei
uniformerende tendensen voor: voorstel richtlijn consumentenbescherming, Pb EG 1996, C 107/3
van 13 april 1996. Zie hierover Temmink 1996, p. 147-151.
Vo. nr. 2913/92 Pb. 1992 L 302/1. Het onderwerp van deze verordening illustreert de behoefte
van justitiabelen, zoals genoemd in de voorgaande noot. Vergelijk verder Prechal 1995a, p. 150.
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nauwelijks inhoudelijke onderbouwing omtrent de opname van dergelijke
bepalingen.74Hoewel de situatie de laatstejaren enigszins lijkt te verbeteren75 kan
(nog) niet worden gesproken van een consequent wetgevingsbeleid op dit punt.
Tot op zekere hoogte blijkt ereen wisselwerking te bestaan tussen het secundaire
gemeenschapsrecht en de eisen van hetHofvan Justitie op dit punt. De positiefrechtelijke betekenis van de bepalingen inzake nationale rechtsgangen lijktniet groot.
Deze lijkt met name te liggen op het punt van de handhaving: de Commissie kan
lidstaten middels een infractieprocedure dwingen de in richtlijnen neergelegde
rechtsbeschermingsvereisten na te leven.
De laatste jaren verschijnen in de literatuur pleidooien om de taak van de
nationale rechter in een algemene richtlijn of verordening (ofzelfs in het verdrag)
neer te leggen.76 In hoofdstuk 6 wordt hierop nader ingegaan.

4

Het Hof van Justitie over de taak van de nationale rechter

4.1

Inleiding

Over de taak van de nationale rechter heeft het geschreven gemeenschapsrecht

betrekkelijk weinig te melden, zo bleek uit het bovenstaande. Bepalingen in
communautaire verdragen, richtlijnen en verordeningen geven in de meeste gevallen
slechts een omschrijving van bepaalde rechten en verplichtingen,77 zonder zich
uitte laten overde rechtsgang bij de nationale rechter ingeval het afdwingen ervan
problemen oplevert.78 Slechts in een relatief klein aantal gevallen wordt overdeze
rechtsgang iets bepaald.
De inhoud van de taak van de nationale rechter in het gemeenschapsrecht
moet dan ook vooral worden afgeleid uiteen meerindirecte bron: dejurisprudentie
van het Hof van Justitie.

74
75

76
77
78
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Aldus ook Jans & De Jong 1999, p. 82.
Jans en De Jong menen dat toch wei enige structuur valt te ontdekken; er lijkt in hun ogen een
verband te bestaan tussen de aard van de in de richtlijn geregelde materie en de bijbehorende
rechtsbeschermingsclausule (Jans & De Jong 1999, p. 82). Naar mijn mening zijn die aanwijzingen
nog erg vaag.
Zie o.a. Prechal 1997b, p. 33 en Jans & De Jong 1999, p. 82.
En verder zijn er uiteraard attributie- en delegatiebepalingen, zonder directe materiele inhoud/betekenis voor particulieren.
De Van Gend en Loos-casus geeft hier een goed voorbeeld van: artikel 12 van het EG-verdrag (thans
artikel 25 EG) bepaalt namelijk niet veel meer dan dat lidstaten bepaalde belastingen niet mogen
verhogen, en geen nieuwe belastingen mogen invoeren. Nu deze bepaling volgens het Hof directe
werking heeft, kon Van Gend en Loos deze bepaling bij de nationale rechter inroepen tegen een
verhoogde tarief-indeling. Zie de navolgende subparagraaf.
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4.2

Rechtstreekse werking van het gemeenschapsrecht

Door aan een groot aantal communautaire bepalingen rechtstreekse werking toe
te kennen, heeft het Hof van Justitie ervoorgezorgd dat de nationale rechter werd
belast met handhaving van die rechten.79 Deze taak ligt reeds in dat begrip
opgesloten. Rechtstreekse werking betekent immers volgens de algemene opvatting
dat wettelijke bepalingen van boven-nationale oorsprong zondertussenkomst van
de nationale wetgever voor de nationale rechter kunnen worden ingeroepen en

door hem kunnen worden toegepast. 80
Kenmerkend voor het gemeenschapsrecht is dat de beslissing omtrent al dan
niet rechtstreekse werking van communautaire bepalingen tot de exclusieve
bevoegdheid van het Hof van Justitie behoort.81 Heeft een bepaling rechtstreekse
werking, dan zijn de rechterlijke instanties in alle lidstaten gehouden die bepaling
toe te passen.

In de zaak Van Gend en Loos uit 1963 heeft hetHofzich, zoals bekend, voor
de eerste maal over de rechtstreekse werking van communautaire bepalingen

uitgelaten:
(..) 'Overwegende (..) dat (..) de opdracht aan het Hof van Justitie, om door
middel van artikel 177 de eenheid in de uitlegging van het Verdrag door de
nationale gerechten te verzekeren, bewijst dat de Staten ervan uit zijn gegaan,
dat de gelding van het gemeenschapsrecht door hun ingezetenen voor deze
gerechten kan worden ingeroepen;
dat uit deze omstandigheden moet worden afgeleid dat de gemeenschap in het
volkenrecht een nieuwe rechtsorde vormt ten bate waarvan de Staten, zij het
op een beperkt terrein, hun soevereiniteit hebben begrensd en waarbinnen niet
slechts deze Lid-Staten, maar ook hun onderdanen gerechtigd zijn;
dat het gemeenschapsrecht derhalve, evenzeer als het, onafhankelijk van de
wetgeving derLid-Staten ten laste van particulieren verplichtingen in het leven

79

Vergelijk Kapteyn 2000, p. 2. Rechtstreekse werking komt, zoals bekend, toe aan een aantal
verdragsbepalingen (zie vooreen overzicht Barents 1999, p. 48), aan bepalingen van verordeningen

(dit volgt uitartikel 249, twee(le lid EG), alsook onderomstandigheden aan bepalingen uit richtlijnen
80

81

en beschikkingen.
Kapteyn 1995, p. 317, Barents 1999, p. 43. In navolging van deze handboeken gebruik ik de term
rechtstreekse werking in plaats van de term directe werking (Lauwaars & Timmermans 1994, p.
26 gebruiken directe werking). Tussen beide begrippen bestaat echter geen verschil in betekenis
dat voor dit onderzoek relevant is (in gelijke zin Barents 1999, p. 43). Ook het Hof gebruikt beide
termen door elkaar, aldus Kapteyn 1995, p. 317 (noot 292).
Zulks in tegenstelling tot het commune volkenrecht, waarin de nationale rechterIijke instanties
zelfbeslissen ofeen verdragsbepalingrechtstreeks werkt. Zie Mus 1996, hoofdstuk 2. Deafwijkende

regelinginhetgemeenschapsrechtisnoodzakelijkomde uniformewerking vanhetgemeenschapsrecht in alle lidstaten te waarborgen. Met exdusieve bevoegdheid van het Hof wordt bedoeld dat
nationale rechterlijke instanties zich wei een oordeel omtrent rechtstreekse werking van een
communautaire bepaling kunnen vormen, maar dat het oordeel van het Hof terzake beslissend is.
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roept, ook geeigend is rechten te scheppen welke zij uit eigen hoofde kunnen
,82
geldig maken.

Het Hof van Justitie leidt uit de functie van artikel 177 (thans artikel 234 EG)
derhalve af dat de verdragsluitende partijen ervan uitgingen dat de nationale rechter

bevoegd zou moeten zijn in geschillen waarin het gemeenschapsrecht wordt
ingeroepen. Het Hof had deze extensieve interpretatie nodig omdat, zoals uit het
voorgaande bleek, geen enkele andere verdragsbepaling concreet aangeeft dat de
nationale rechter is belast met rechtsbescherming in communautair verband.
In de literatuur is in dit verband de vraag aan de orde geweest op welke
grondslag hetHofdezetaak aan de nationale rechterheeft opgelegd. Aangenomen
werd dat deze taak voortvloeide uit de voorrang en rechtstreekse werking van het
gemeenschapsrecht.83 Pas in een laterstadiumnoemde het Hofartikel 5 EG-verdrag
(thans artikel 10 EG) als grondslag voordeze verplichting (zie verderop, par. 4.5).
De hierboven geciteerde overwegingen uit het Van Gend en Loos-arrest geven
aan dat het gemeenschapsrecht rechten aan individuen toekent, die zij uit eigen
hoofde geldend kunnen maken. Uiteraard kan dat laatste bij het Hof van Justitie
zelfgeschieden viadeberoepsgangen inde oprichtingsverdragen, maarbelangrijker
is dat dit ook bij de nationale rechter kan. Heel expliciet bepaalde het Hof van
Justitie dit in de zaak Molkereizentrale Westfalen uit 1968:
'(..) dat telkens wanneer een regel van gemeenschapsrecht aan particulieren
rechten toekent, deze - onverminderd de door het Verdrag verleende rechtsmiddelen - door middel van acties voor de bevoegde nationale rechter kunnen
worden gehandhaafd. ,84

Aldus kan er geen twijfel meer over bestaan dat de nationale rechter, naast het
Hof zelf, is belast met de handhaving van communautaire rechten, met andere
woorden: met de toepassing van het gemeenschapsrecht.
Vooral in kwantitatief opzicht overtreffen de nationale rechterlijke instanties
elkaarhet
Hofwatdeze toepassingbetreft. Een van de factoren die hiertoe heeft
bij
geleid is dat het Hof de criteria voor rechtstreekse werking (de bepaling moet
voldoende nauwkeurig en onvoorwaardelijk zijn) soepel hanteert waardoor een
85
groot aantal bepalingen rechtstreekse werking heeft verkregen.
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HvJ 5 februari 1963, zaak 26/62, Van Gend en Loos tegen de Nederlandse administratie der
belastingen. Jur. 1963. p. 23.
Prechal 19953, p. 146, onder verwijzing naar o.m. Kapteyn 1993, p. 39; Barents 1996, p. 69.
HvJ 3 april 1968, zaak 28/67, Firma Molkereizentrale Westfalen/Lippe GmbH tegen Hauptzollamt
Paderborn, Jur. 1968, p. 218.
Barents 1999, p. 46.
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De taak van de nationale rechter wordt doorhetHof iets dwingendergeformuleerd

in de zaak Rewe uit 1976:
'(..) Overwegende dat het verbod van artikel 13 van het Verdrag (..) rechtstreeks
werkt en voor de justitiabelen rechten doet ontstaan die de nationale rechter
dient te handhaven; (..)'86

Naar aanleiding van uiteenlopende toepassingsmodaliteiten van het mechanisme
van rechtstreekse werking in dejurisprudentie van hetHof van Justitie heeft Prechal
een nieuwe definitie van dit begrip geYntroduceerd: naar haar opvatting houdt
rechtstreekse werking de verplichting voor de nationale rechter of een ander
overheidsorgaan87 in om de relevante communautaire bepaling aan te wenden,
hetzij als een norm die op het concrete geval van toepassing is, hetzij als een
maatstaf bij de rechtmatigheidstoetsing.88 Uit deze en vele andere publicaties kan
worden geconcludeerd dat het leerstuk rechtstreekse werking nog steeds in
beweging is. Nudeze problematiek niet tot de kern van dit onderzoek behoort wordt
volstaan met een verwijzing naar die literatuur. 89

In hoofdstuk 4 en verder zal worden ingegaan op de gevolgen van rechtstreekse
werking van EG-recht voorde nationale rechtsbescherming. Rechtstreekse werking
kan echter ook andere, ingrijpende consequenties voor de rechtsorden van de
lidstaten hebben. Zo kan schending van de notificatierichtlijn tot gevolg hebben
dat wettelijke voorschriften in bepaalde rechtsverhoudingen niet mogen worden
toegepast. In de voorlaatste paragraaf van dit hoofdstuk zal uitvoerig op deze
richtlijn worden ingegaan.
Bepalingen van gemeenschapsrechtdie geen rechtstreekse werking hebben kunnen
toch van betekenis zijn voor de nationale rechter. Wanneer de aard van de
betreffende bepaling zich tegen rechtstreekse werking verzet, bijvoorbeeld omdat
deze een instructienorm voor een lidstaat bevat, kan de nationale rechter bij nietuitvoering daarvan overgaan tot het buiten toepassing laten van niet-aangepaste
nationale normen, of schadevergoeding toekennen.w Dit laatste was aan de orde
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87

88

89
90

HvJ 16 december 1976, zaak 33/76 Rewe, Jur. 1976, p. 1998, r.0.5. Dezedwingender formulering
kan worden verklaard doordat het Hof in dit arrest een nieuwe grondslag voor de taak van de
nationale rechter introduceerde: artikel 5 EG-verdrag. Zie ook § 3 van hoofdstuk 4.
Deze aanzienlijke uitbreiding is voor dit onderzoek niet van belang en blijft dan ook buiten
beschouwing. Zie onder meer Steyger 1996.
Prechal 1995a, p. 276.
Prechal 1996, p. 80-99; Jans cs. 1999, p. 42-77; Prechal 2000, p. 1047.
Barents en Brinkhorst 1996, p

228. Zie bijv.

HvJ 8 oktober 1996,

gevoegde zaken C-178/94 etc,

Dillenkofer, Jur. 1996, p. 1-4867 en hoofdstuk 5 § 2.7.
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in de zaak Francovich.91 Vanwege het ontbreken van een aanwijsbare debiteur
van de verplichting uit de richtlijn kwam aan de betreffende bepaling geen
rechtstreekse werking toe. Door niettemin te oordelen dat het voorgeschreven
resultaat van de richtlijn de toekenning van rechten aan particulieren inhield, kon

het Hof via een verplichting tot schadevergoeding wegens implementatiegebrek
alsnog aan de appellant tegemoet komen. 92
De mogelijkheid communautaire bepalingen voor de nationale rechter in te roepen
zegt (strikt genomen) nog niets over de verhouding van die bepalingen met
vergelijkbare nationale bepalingen. Het Hof van Justitie heeft in het belang van
de uni forme werking van het gemeenschapsrecht dan ook het beginsel van voorrang

van het gemeenschapsrecht geintroduceerd.'3 Hoewel het Hof van Justitie de
werking van voorrang niet beperkt tot rechtstreeks werkende communautaire
bepalingen,94 is het onduidelijk wat de voorrang precies toevoegt. In de literatuur
bestaat geen eenduidige opvatting over de betekenis van voorrang, los van
rechtstreekse werking.95 Nu de positie van de nationale rechter niet principieel
door deze vraag wordt bernvloed, kan deze verder buiten beschouwing blijven.
In de praktijk doen rechtstreekse werking en voorrang zich vrijwel altijd
tegelijkertijd voor.96 In de literatuur wordt de onverbrekelijke samenhang tussen
voorrang en rechtstreekse werking benadrukt, waardoorparticulieren overkrachtige
mogelijkheden beschikken om bij de nationale rechter schending van het
gemeenschapsrecht doorde overheid aan de kaak te stellen.97 Doorde combinatie
van rechtstreekse werking en voorrang van het gemeenschapsrecht is de taak van
de nationale rechter pas tot volle wasdom gekomen. 98

91
92

93
94

95
96
97
98
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Zie voor een beschrijving van de casus § 2.7 van hoofdstuk 5.
HvJ 19 november 1991, gevoegde zaken C-6/90 en C-9/90, Francovich en Bonifaci, Jur. 1991,
p. 5403. Op het leerstuk van de aansprakelijkheid van lidstaten wegens schending van het
gemeenschapsrecht wordt in hoofdstuk 5 nog uitvoerig ingegaan
HvJ 15 juli 1964, zaak 6/64, Costa-ENEL, Jur. 1964, p. 1218
Zie o.a. HvJ 13 februari 1969, zaak 14/68, Walt Wilhelm, Jur. 1969, p. 1 en HvJ 9 maart 1978,
zaak 106/77, Simmenthal, Jur. 1977, p. 629.
Zie bijv. Prechal 19953. p. 121.
Lauwaars & Timmermans 1994, p. 38.
Zie o.m. Barents 1999, p. 57.
Aldus Barents 1996, p. 69.
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Gemeenschapsrechtconforme interpretatie van nationaal recht

4.3

Met name in gevallen waarin rechtstreekse werking van communautaire bepalingen
tekortschoot, heeft het Hof een andere weg gevonden om toch doorwerking in
de nationale rechtsorden te verkrijgen. Medio jaren tachtig bepaalde het Hof van
Justitie dat de nationale rechterbij de toepassing van nationaal recht, en metname
van de bepalingen van een speciaal ter uitvoering van een richtlijn vastgestelde

wet, dit nationale recht moet uitleggen in het licht van de bewoordingen en het
doel van richtlijn. Deze verplichting vloeit volgens het Hof voort uit het feit dat
'de uit een richtlijn voortvloeiende verplichting van de lidstaten om het daarmee
beoogde doel te verwezenlijken, alsook hun verplichting krachtens artikel 5
EEG-verdrag, om alle algemene of bijzondere maatregelen te treffen die
geschikt zijn om de nakoming van die verplichting te verzekeren binnen het

kader van hun bevoegdheden ook gelden voor rechterlijke instanties.

999

In 1990 voegde het Hofdaaraan toe dat deze verplichting geldt ongeacht het gaat
100
omnationale bepalingen die dateren van eerdere oflatere datumdan de richtlijn.
Volgens Heukels was de strekking van deze verplichting vooral drieledig:
aldus te realiseren dat het met een richtlijn dwingend voorgeschreven resultaat
bij gebreke aan een tijdige en/of correcte implementatie door de lidstaten ook
daadwerkelijk ten volle wordt bereikt (effet utile); te voorkomen dat er rechtens
onaanvaardbare discrepanties ontstaan tussen het nationale recht en het EG-recht,
met als gevolg dat het nationale recht, althans op onderdelen, krachtens het
fundamentele beginsel van voorrang van het gemeenschapsrecht buiten toepassing
gelaten moet worden of zelf onverbindend zou blijken te zijn, en (tenslotte) de
burgeradditionele rechtsbescherming te bieden bij te late en/ofonjuiste implementatie in gevallen waarin de figuur van rechtstreekse werking geen soelaas bood,
omdat niet aan de daartoe gestelde criteria was voldaan.'" Deze verplichting van
de nationale rechter blijft echter niet beperkt tot richtlijnen die onvoldoende
doorwerken; het Hof heeft bepaald dat de nationale rechter in voorkomende
gevallen ook dient over te gaan tot verdragsconforme interpretatie van nationaal
recht. 102 Thans moet worden aangenomen dat sprake is van een verplichting tot
gemeenschapsrechtconforme interpretatie van nationaal recht, 103 en is de status

10 april 1984,14/83, Von Colson en Kamann, Jur. 1984.1891
HvJ 13 november 1990, C-106/89, Marleasing, Jun 1990, 4135. Zie over

99

HvJ

100

richtlijnconforme
interpretatie in het algemeen: Prechal 1995a, p. 200-245, en Jans c.s. 1999, p. 77-87.

101

Heukels 1997, p. 1845.
5 oktober 1994, C-165/91,

Van Munster, Jur. 1994 p. 4661.

102

HvJ

103

Heukels 1997,p. 1846, onder verwijzingnaar HvJ 4 februari 1988, zaak 157/86 Murphy, Jur. 1988,

p. 673.
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van de bepaling dus niet meerrelevant. Uitrecentejurisprudentie van hetHof van
Justitie kan zelfs worden afgeleid dat deze interpretatiemethode door de nationale

rechter dient te worden toegepast bij internationale verdragen die (mede) door
de Gemeenschap zijn gesloten of die anderszins geacht worden deel uit te maken
van de communautaire rechtsorde.104 In laatstgenoemd verband verdientnatuurlijk
vooral het EVRM vermelding. Voor de verplichting tot gemeenschapsconforme
interpretatie van nationaal recht is voorts niet van belang of de betreffende communautaire bepalingen rechtstreekse werking hebben.'05 Gemeenschapsrechtconforme
interpretatie van nationaal recht kan verder, anders dan rechtstreekse werking,
ook worden toegepast in horizontale situaties: verhoudingen tussen particulieren
106

onderling.
De verplichting tot gemeenschapsrechtconforme inteq)retatie prevaleert naar
alle waarschijnlijkheid boven het leerstuk van rechtstreekse werking. In de praktijk
zal de rechter bij een onvoldoende doorwerking van het gemeenschapsrecht in
de nationale rechtsorde eerst bezien of gemeenschapsconforme interpretatie van
nationale bepalingen mogelijk is; is dit niet het geval, dan komt de vraag naar de
rechtstreekse werking van de communautaire bepalingen aan de orde.
Met betrekking tot richtlijnen doet gemeenschapsrechtconforme interpretatie
zich in twee gedaanten voor: voorafgaand aan de inwerkingtreding van de

uitvoeringsregeling als een rechterlijke vorm van herstel van het implementatieverzuim, en daarnaast na die inwerkingtreding als middel van interpretatie
van de uitvoeringsregeling:07 Verder is er in de literatuur op gewezen dat de
rechterlijke uitleg van nationale rechtsregels een rol speelt bij de beoordeling van
de vraag ofeen bepaalde richtlijn inhoudelijk correcten volledig in nationaal recht
108

is omgezet.
Een hardnekkig probleem vormen de grenzen van de verplichting tot
gemeenschapsrechtconforme interpretatie van nationaal recht. Widdershoven onderscheidt in dit verband drie soorten beperkingen: de vraag in hoeverre formulering
van de nationale bepaling zich daartoe leent; de vraag in hoeverre de machtenscheiding deze interpretatie toestaat en tenslotte vormen de algemene rechtsbeginselen
die deel uitmaken van het gemeenschapsrecht een beperking van de mogelijkheid

tot gemeenschapsrechtconforme interpretatie. Prechal noemt in dit verband als

Heukels 1997, p. 1846 (met jurisprudentieverwijzingen).
Prechal 1995a, p. 205-206, onder verwijzing naar (o.m.) AG Darmon in HvJ 8 november 1990,
C-177/88 Dekker, Jur. 1990, p. 1-3941
106 HvJ 10 april 1984,14/83, Von Colson en Kamann, Jur. 1984, p. 1891; HvJ 13 november 1990,
C-106/89, Marleasing, Jur. 1990, p. 4135; HvJ 8 november 1990, 177/99, Dekker, Jur. 1990, p
3941; HvJ 14 juli 1994, C-91/92, Faccini Dori, Jur. 1994, p. 3325.
107
Prechal 1995a, p. 213-216.
108 Jans 1994, p. 237-256.
104
105
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belangrijkste criteria de machtenscheiding en het rechtszekerheidsbeginsel.'w Deze
benaderingen ontlopen elkaar derhalve niet veel.
4.4

Institutionele autonomie

Gegeven de hiervoor besproken summiere omschrijving van de taak van de
nationale rechter in verdragsbepalingen en in verordeningen en richtlijnen kan
men zich afvragen welke rechter binnen de lidstaten is belast met toepassing en
handhaving van het gemeenschapsrecht. Artike1234 EG en de hiervoor besproken
jurisprudentie van het Hof geven immers (nog) geen antwoord op die vraag. In
de praktijk vonden particulieren volgens de nationaalrechtelijke bepalingen (met
name bevoegdheidsregels) toegang tot de rechterbinnen de lidstaten, waarzij een

beroep konden doen op het gemeenschapsrecht. Dat dit ook vanuit communautair
oogpunt de juiste gang van zaken was blijkt uit de zaak Salgoil uit 1968, waarin
het Hof van Justitie overwoog:
'(..) dat de bepalingen der artikelen 31 en 32 de overheid en met name de
bevoegde rechter de Lid-Staten de plicht opleggen tot handhaving van die
belangen der onderdanen, welke mogelijk door een miskenning 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 behang; (..)
dat de nationale rechtsorde de bevoegde rechter moet aanwijzen die deze
bescherming behoort te handhaven en zij daartoe voorts moet aangeven hoe
de aldus te beschermen individuele positie van de rechtsgenoot dient te worden

gekwalificeerd; (..)
dat (..) voor zover bij de onderhavige bepalingen aan de justitiabelen rechten
worden toegekend die de nationale rechter dient te handhaven, deze laatste
gehouden is de bescherming van die rechten te verzekeren, terwijl de rechtsorde
van elk der lidstaten de bevoegde rechterlijke instantie moet aanwijzen en
daartoe genoemde rechten heeft te kwalificeren naar maatstaven van nationaal
recht.

,110

Brinkhorst meent naar aanleiding van deze uitspraak dat het Hof het geen taak
van het gemeenschapsrecht acht om aan te geven op welke wijze de rechten van
de burger door de nationale rechter moeten worden gewaarborgd. De grens van
debevoegdheid van hetHofwordt volgenshembepaald doorde wens deeffectieve
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Prechal 19953, p. 237.

110

HvJ 19 december 1968, zaak 13/68, Salgoil, Jur. 1968, p. 631 (overweging op p. 645).
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en uniforme doorwerking van het gemeenschapsrecht te verzekeren, zonder onnodig
111
in te grijpen in de zelfstandigheid van de nationale rechter.

De lidstaten bepalen dus zelf welke rechter is belast met de handhaving van aan
het gemeenschapsrecht ontleende rechten. In de woorden van het arrest Rewe uit
1976:
'(..) dat hetdan ook, bij het ontbreken van een desbetreffende gemeenschapsregeling, een aangelegenheid is van de nationale rechtsorde van elke Lid-Staat
om de bevoegde rechter aan te wijzen en de procesregels te geven voor de

rechtsvorderingen met het oog op de bescherming van de rechten welke de
justitiabelen aan de rechtstreekse werking' van het gemeenschapsrecht ontlenen,
(„),112

Zowel de aanwijzing van de bevoegde rechter als de vaststelling van het
toepasselijke procesrecht blijft dus voorbehouden aan de lidstaten. Dit betekent
in de praktijk dat het gemeenschapsrecht wordt toegepast binnen de bestaande
rechterlijke organisatie van de lidstaten en volgens hetbestaande procesrecht van
de nationale gerechten. Dit sluit aan bij de visie waarin de communautaire
rechtsorde een gerntegreerde rechtsorde is. De rechtsnormen die de nationale rechter
moet toepassen komen van een ander niveau maar maken wel integraal deel uit
van het door de nationale rechterlijke instanties toe te passen recht. 113
Een ander systeem is ook nauwelijks denkbaar: ervan uitgaande dat de
nationale rechter een onmisbare rol vervult in de rechtsbescherming tegen
overheidshandelen, kan moeilijk een stelsel van procesrechtelijke regels worden
vastgesteld dat door een nationale rechter moet worden toegepast zodra door een
van de partijen het gemeenschapsrecht wordt ingeroepen. Niet zelden vormt (een
beroep op) het gemeenschapsrecht slechts 66n van de argumenten van een
procespartij, en men kan van een rechter moeilijk verlangen dat hij bij de
beoordelingvan de verschillende stellingen van partijen verschillende stelsels van
procesrecht toepast.

111

112
113
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Brinkhorst 1969, p. 225. Hij snijdt hiermee een onderwerp aan dat vanaf de jaren zeventig veel
aandacht heeft gekregen, en ook in dit onderzoek een centrale positie krijgt. Zie hoofdstuk 4-6.
HvJ 16 december 1976, zaak 33/36, Rewe, Jur. 1976, p. 1998, overweging 5, derde alinea.
Zie o.m. Prechal 1995a, p. 121.
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De lidstaten zijn verplichtte zorgen voor een bevoegde rechterlijke instantie.
In de regel zal diteen bestaande rechterlijke instantie zijn, aangezien op de meeste
communautaire beleidsterreinen reeds op nationaal niveau besluiten werden
genomen waartegen beroep op een nationale rechter openstond.115 Het ligt dan
voor de hand dezelfde rechter bevoegd te verklaren'16 indien erop communautair
niveau wetgeving ontstaat.

Het uitgangspunt dat lidstaten zelf bepalen welke nationale organen (zowel
bestuursorganen als rechterlijke organen) belast zijn met de toepassing en
handhaving van het gemeenschapsrecht, wordt in de literatuur aangeduid als het
beginsel van institutionele autonomie."1 Bestuurlijke en rechterlijke organisatie
is en blijft een aangelegenheid van de lidstaten, iedermet hun eigen (constitutionele) tradities. In feite geldt dit beginsel al vanaf de oprichting van de Gemeenschappen.

Het Hof van Justitie zelf gebruikt de term 'institutionele autonomie' niet, maar
geeft wel een omschrijving van de inhoud. Zo bepaalde het Hof in de zaak
International Fruit Company II dat:
'(..) wanneer in de bepalingen van het Verdrag of van verordeningen aan de
Lid-Staten bevoegdheden worden toegekend of verplichtingen worden opgelegd
met het oog op de toepassing van het gemeenschapsrecht, de vraag op welke
wijze de Staten bepaaldenationale organen kunnen belasten metde uitoefening
dier bevoegdheden en de nakoming dier verplichtingen, uitsluitend een
,118
aangelegenheid is van het constitutioneel bestel van elke Staat
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Voor de goede orde: dit betreft zowel de situaties wanneer het secundaire gemeenschapsrecht dit
voorschrijft (implementatie gemeenschapsrecht door rechtsbescherming) als bij autonome
besluitvorming van lidstaten in strijd met rechtstreeks werkend gemeenschapsrecht (handhaving

gemeenschapsrecht door rechtsbescherming). Op de situatie dat de lidstaat in het betreffende geval
geen rechter heeft aangewezen (respectievelijk geen enkele rechter zich bevoegd heeft verklaard)
wordt later ingegaan: hoofdstuk 4-6.
Dat een dergelijke (meestal) bijzondere rechter bevoegd is ligt niet altijd voor de hand: op terreinen
waar nog geen nationaal beleid bestond, zal doorgaans een meer algemene rechterlijke instantie
bevoegd zijn indien er nieuw gemeenschapsrecht toegepast moet gaan worden.
Bevoegd verktaren is soms een minder juiste term: de lidstaatiwetgever als zodanig verricht dan
verklaarVacht
geen actieve handeling waardoor de betreffende rechter bevoegd wordt; de rechter
zich bevoegd in de nieuwe geschillen.

O.a. Kovar 1981. p. 127 en 170; Prechal 1995a, p. 69(in verband met richtlijnen) en 162. Kapteyn
(1995) noemt het beginsel niet als zodanig, maar wijst wel op de aansluiting bij de bestaande
bestuurlijke en rechterlijke organisatie in de lidstaten (p. 337).
HvJ 15 december 1971, gevoegde zaken 51-54/71, International Fruit Company NV e.a., Jur. 1971,

p. 1116, r.0.4.
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Hoewel het behoud van deze institutionele autonomie van de lidstaten in zeker
opzicht noodzakelijk is, wordt daarmee een groot deel van de uitvoering en
toepassing van het gemeenschapsrecht aan de nationale organen overgelaten. Het
gevaar hiervan is dat de uniforme werking van het gemeenschapsrecht in het
gedrang komt door de verschillen die er tussen de lidstaten bestaan op het gebied

van bestuurlijke en rechterlijke organisatie, alsmede het procesrecht. In de
hoofdstukken 4-6 zal uitgebreid worden ingegaan op deze spanning tussen
institutionele autonomie en uniforme werking.
4.5

Het beginsel van gemeenschapstrouw

Het huidige artikel 10 EG luidt als volgt:
'De lidstaten treffen alle algemene of bijzondere maatregelen welke geschikt

zijn om de nakoming van de uit dit Verdrag of uit handelingen van de
instellingen der Gemeenschap voortvloeiende verplichtingen te verzekeren.
Zij vergemakkelijken de vervulling van haar taak.
Zij onthouden zich van alle maatregelen welke de verwezenlijking van de
,119
doelstellingen van dit Verdrag in gevaar kunnen brengen.

In de zaak Rewe uit 1976 gebruikte het Hof deze bepaling voor het eerstlio als
grondslag voor de taak van de nationale rechter om communautaire rechten te
beschermen door te overwegen
'dat dientengevolge, overeenkomstig het in artikel 5 neergelegde
samenwerkingsbeginsel, het de nationale rechter is die wordt belast met de
zorg welke voor de justitiabelen voortvloeit uit de rechtstreekse werking van
,121
gemeenschapsrechtelijke bepalingen (..)

Sindsdien wordt deze formulering door het Hof steevast herhaald om de rol van
de nationale rechter te duiden.122 Artikel 10 EG heeft aldus artikel 234 EG

'verdrongen' als verdragsrechtelijke basis van de taak van de nationale rechter,

119

Voorheen artikel 5 EG Zie in het algemeen over deze bepaling: VerLoren van Themaat 1995, p.
97-104.

120

In de

zaak Costa-ENEL verwees het Hofook al naarartikel 5, tweede

lid,

maardit betrofeen andere

invalshoek: Het Hof overwoog 'dat, indien de werking van het gemeenschapsrecht van Staat tot
Staat zou verschillen op grond van latere nationale wetten, dit de verwezenlijking van de
doelstellingen van het Verdrag, bedoeld in artikel 5 lid 2, in gevaar zou brengen (..).' Hier gaat
het dus niet om de verplichtingen van de nationale rechter. maar om de voorrang van het gemeenschapsrecht.

121
122
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HvJ 16 december 1976, 33/76, Rewe, Jur. 1976, p. 1989, r.0.5, tweede alinea.
Herhaald in o.m. HvJ 10juli 1980, gevoegde zaken 811/79 en 826/79, Ariete en Mireco, Jur. 1980,
p.2545 resp. p 2559; HvJ 19 juni 1990, zaak C-213/89, Factortame Jur. 1990, p. 2433.
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en is ingevolge de jurisprudentie van het Hof de enige basis van die taak. 123 In
de literatuur is gesteld dat de nationale rechter daarnaast gebonden is aan het
huidige artikel 220 EG (voorheen artikel 164 EG-verdrag). Deze bepaling luidt
als volgt:
'Het Hof van Justitie verzekert de eerbiediging van het recht bij de toepassing
en uitvoering van dit Verdrag.'

Het komt mij voor dat deze bepaling niet zodanig kan worden uitgelegd dat zij
als juridische grondslag voor de taak van de nationale rechter kan dienen. In het
bijzonder biedt de jurisprudentie van het Hof geen aanknopingspunten voor deze
stelling. 124

Het in artikel 10 EG neergelegde beginsel van gemeenschapstrouw, in de
betekenis van de verplichting om alle noodzakelijke maatregelen te treffen die
nodig zijn voor het verzekeren van de effectieve toepassing van het gemeenschaps125
recht, geldt vooralle organen van de lidstaten, inclusiefde rechterlijke instanties.
Daarnaast geldt voor de nationale rechter de uit artikel 10 EG af te leiden
verplichting om bescherming te verzekeren van de rechten, voortvloeiend uit het
primair en secundair gemeenschapsrecht.126 De onafhankelijke positie van de
127
rechterlijke machtten opzichte van wetgeveren bestuurkan hieraan niet afdoen.
In de literatuur wordt aangenomen datartikel 10 EG 'echterook verplichtingen
voordewetgeverimpliceertom voor alle relevante zaken van gemeenschapsrecht
goede beroepsregelingen (bevoegdheidsregelingen en procedureregels) te
verzekeren.

,128

Artikel 10 EG wordt door het Hof

steeds gebruikt indien de secundaire
gemeenschapswetgeving geen bepalingen bevat over de taken van de nationale

123

124
125

126
127

128

Barents 1996, p. 47, alsmede p. 68: ' [ook] de nationale rechter (is) als gevolg van de decentrale
toepassing van het gemeenschapsrecht in de uitoefening van zijn communautairrechtelijke taak
ten volle gebonden aan het mandaat van artikel 164 EG-verdrag.'
in Barents 1999, hoofdstuk 6 komt de gebondenheid van de nationale rechter aan artikel 220 EG
(de vervanger van artikel 164 EG-verdrag) niet meer terug
Aldus VerLoren van Themaat 1995, p. 98, onder verwijzing naar andere literatuur. Artikel IOEG
richt zich tot alle nationale instanties die een publieke taak hebben en met overheidsgezag zijn
bekleed: HvJ 10 april 1984, zaak 14/83, Von Colson en Kamann, Jur. 1984, p. 1891. HvJ 12 juli
1990, zaak C-188/89, Foster v. British Gas, Jur. 1990, p. 1-3313.
VerLoren van Themaat 1995, p. 99. Het verschil met de vorige verplichting wordt door de auteur
echter niet duidelijk gemaakt.
Een beroep op deze onafhankelijkheid staat een veroordeling van een lidstaat op basis van artikel
169 EG-verdrag (infractieprocedure; thans artikel 226 EG) niet in de weg. Vgl Brenninkmeijer
1993 p. 111 en Bonnes 1994 p. 38
Aldus de terminologie van Ver ren vart Themaat (1995) p. 99, onder verwijzing naar HvJ 27
februari 1980, zaak68/79 Justlur. 1980, p. 523: HvJ 27 maart 1980, zaak 61/79, Denkavit Italiana,
Jur. 1980, p. 1226 en HvJ 10juli 1980, zaak 811/79, Ariete, Jur. 1980, p. 2525. Dezeproblematiek
wordt in hoofdstuk 4-6 behandeld.
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rechter(en dat laatste is vaak het geval, zie § 3).129 Het feit dat gemeenschapsrecht
een integraal deel uitmaakt van de nationale rechtsorde vormt naast artikel 10 een
tweede grondslag voor de verplichting van de nationale rechter communautaire
rechten te beschermen en de volledige doorwerking ervan te verzekeren.
Op de betekenis van artikel 10 EG voor de Commissie wordt in hoofdstuk
3 nader ingegaan. 130

5

De notificatierichtlijn

Richtlijn 83/189 (de notificatierichtlijn) heeft betrekking op een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften. 131 Artikel 8 van deze

richtlijn voorziet in

een mededelingsplicht voor lidstaten van ontwerpen voor
technische voorschriften aan de Commissie, die op haarbeurt de overige lidstaten
in kennis stelt van de aangemelde ontwerpen. Zowel de Commissie als de overige
lidstaten kunnen vervolgens opmerkingen indienen, waarmee de lidstaat die het
ontwerp heeft aangemeld bij de verdere uitwerking van het voorschrift zoveel
mogelijk rekening dient te houden. Artikel 9 van deze richtlijn verplicht de lidstaten
de goedkeuring van een ontwerp van een technisch voorschrift zes maanden uit

te stellen, indien de Commissie of een andere lidstaat binnen drie maanden na de

mededeling uit artikel 8 uitvoerig gemotiveerd te kennen heeft gegeven dat de
beoogde maatregel moet worden gewijzigd, teneinde eventuele belemmeringen
voor het vrije verkeer van goederen die uit die maatregel kunnen voortvloeien op
te heffen of te beperken. De richtlijn geeft niet aan wat de consequenties zijn

ingeval een lidstaat een technisch voorschrift in werking laat treden zonder dat
aanmelding bij de Commissie heeft plaatsgevonden. Wel heeft de Commissie in
1986 in een mededeling haar standpunt daaromtrent aangegeven: dergelijke
regelingen kunnen volgens de Commissie niet jegens derden worden toegepast
in het rechtsstelsel van de betrokken lidstaat. 132
Deze problematiek stond centraal in de zaak C/A Security International uit
1996, waarin het Hof prejudiciele vragen van een Belgische rechter kreeg
voorgelegd.133 Genoemde onderneming was producent van een alarmsysteem dat
niet volgens een toepasselijke Belgische regeling was goedgekeurd voordat het

Prechal 19952, p. 151, met verwijzing naar Mertens de Wilmars 1981.
130 Zie § 4.1 van hoofdstuk 3.
131
Richtlijn 83/189/EEG van 28 maart 1983, Pb.EG 1983, L 109, p.8, gewijzigd bij richtlijn
88/182/EEG van 22 maart 1988, Pb.EG 1988, L 81, p. 75.
132 Mededeling 86/C 245/05 Pb.EG 1986 C 245, p. 4.
133 HvJ 30 april 1996, zaak C-194/94, CIA Security International SA, Jur. 1996, p. 1-2201. Deze
uitspraak is overigens bekend geworden onder de benaming Securitel-arrest.
129
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op de markt werd gebracht. Een tweetal concurrenten van CIA (waaronder de
firma Securitel) lieten publiekelijk weten dat het betreffende alarmsysteem
ondeugdelijk was en bovendien niet aan de (Belgische) regels voldeed. CIA startte
daarop een civiele procedure tegen deze twee concurrenten, en voerde daarbij niet
alleen aan datde uitlatingen onrechtmatig waren, maarbovendien dat de Belgische
regels in strijd waren met het gemeenschapsrecht. Zo waren deze regels niet
aangemeld conform de in de notificatierichtlijn aangegeven procedure. De beide
concurrenten dienden daarop een tegenvordering in die erop neerkwam dat aan
CIA een verbod zou worden opgelegd omde verkoop van het alarmsysteem voort
te zetten. Op de vragen van de Belgische rechter oordeelde het Hof in de eerste
plaats dat de Belgische regeling (gedeeltelijk) als een technisch voorschrift in de
zin van de richtlijn moest worden aangemerkt, waarvan het ontwerp (dus) had
moeten worden aangemeld bij de Commissie. Vervolgens ging het Hof in op de
vraag ofde artikelen 8 en 9 van de notificatierichtlijn rechtstreekse werkinghebben.
Deze bepalingen zijn volgens hetHofonvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig
geformuleerd, zodat ze inderdaad doorparticulieren voor de rechterkunnen worden

ingeroepen. Aansluitend ging het Hof in op de vraag naar de rechtsgevolgen van
niet-aanmelding van de Belgische regeling. Het hierboven weergegeven standpunt
van de Commissie dienaangaande werd doorenkele lidstaten betwist: volgens hen
regelt de richtlijn uitsluitend de verhouding tussen de lidstaten en de Commissie

en bevat zij enkel procedurevoorschriften die niet af kunnen doen aan de
bevoegdheid tot vaststelling van technische voorschriften na de uitsteltermijn.
Tenslotte wezen deze lidstaten op het feit dat de richtlijn zelf niets bepaalt over
de consequenties van niet-aanmelding. Het Hof wees deze argumenten evenwel
van de hand. Daartoe overwoog het in de eerste plaats dat genoemde argumenten
er geenszins aan in de weg staan dat de schending van de richtlijn de niettoepasselijkheid van de betrokken technische voorschriften meebrengt. Onder

verwijzing naarhet doel van de richtlijn (via preventieve controle het vrije verkeer
van goederen waarborgen) overwoog het Hof vervolgens dat een uitleg conform
de opvatting van de Commissie tot de doeltreffendheid van die controle zou
bijdragen. Naarhet oordeel van hetHofbestaat ereen duidelijk onderscheid tussen
de notificatierichtlijn en de richtlijn die aan de orde was in een vergehjkbare zaak
(EnichemBase).134 Anders dan in die richtlijn wordtde datum van de inwerkingtreding van een nationaal voorschrift door de notificatierichtlijn wel degelijk
afhankelijk gesteld van het oordeel van de Commissie. Tenslotte verwierp het Hof
het argument dat door niet-toepasselijkheid van de nationale voorschriften een
leemte in de betrokken nationale rechtsorde zou ontstaan; in noodgevallen kan

134

HvJ 13juli 1989, zaak 380/87, Enichem Base, Jur. 1989, p. 2491. Hetgingomrichtlijn 75/442/EEG
van de Raad van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen (Pb. EG 1975, L 194, p. 39).
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immers gebruikt worden gemaakt van de in de notificatierichtlijn opgenomen
spoedprocedure. Het Hofconcludeerde datderichtlijn aldus moet worden uitgelegd,
dat het verzuim van de verplichte kennisgeving de niet-toepasselijkheid van de
betrokken technische voorschriften meebrengt, zodat deze niet aan particulieren
kunnen worden tegengeworpen. De nationale rechterdientdergelijke voorschriften
buiten toepassing te laten, aldus het Hof. 135
We zien hier dat het Hof van Justitie bijzondere gevolgen toekent aan de
schending van rechtstreeks werkende procedurevoorschriften uit een richtlijn. Deze
voorschriften hebben geen betrekking op de rechtsbescherming in de lidstaten en
zijn evenmin materieelrechtelijk van aard. Zij zien slechts op de geldige
totstandkoming van nationale wettelijke voorschriften die gevolgen kunnen hebben
voor het vrije verkeer van goederen. Het standpunt van het Hof dat technische
voorschriften niet toepasselijk zijn in de nationale rechtsorde ingeval van schending
van de aanmeldprocedure kan dan ook opmerkelijk worden genoemd en heeft tot
veel verwarring geleid.

Die verwarring betreft onder meerde vraag wie zich op de niet-toepasselijkheid van niet aangemelde voorschriften kunnen beroepen. Ruim twee jaar na de
Securitel-zaak kreeg hetHof van Justitie in de zaak Lemmens de gelegenheid zich
daarover uit te laten. Het ging in deze Nederlandse zaak om een persoon bij wie
met een ademanalyse-apparaat was vastgesteld dat hij met een teveel aan alcohol
aan het verkeer had deelgenomen. In de Regeling ademanalyse zijn voorschriften
opgenomen inzake de goedkeuring van dergelijke apparatuur. In de strafzaak bij
de rechtbank beriep Lemmens zich erop dat deze regeling ten onrechte niet bij
de Commissie was aangemeld conform de notificatierichtlijn. Indien dit verzuim
zou betekenen dat de gegevens die met het ademanalyse-apparaat zijn verkregen
op onrechtmatige wijze zijn vergaard (en daarom in rechte niet mogen worden
gebruikt), zou diternstige gevolgen hebben voorde vervolging van alcoholmisbruik
in het verkeer. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Commissie en een aantal
lidstaten met klem hebben betoogd dat dit niet het gevolg van de Securitel-uitspraak
zou kunnen zijn.136 Het Hof van Justitie stelde op de vragen van de rechtbank
allereerst vast dat de Regeling Ademanalyse technische voorschriften in de zin
van de notificatierichtlijn bevat, en dus voorafgaand aan de goedkeuring
(vaststelling) bij de Commissie had moeten worden aangemeld. 137 Vervolgens

recapituleerde het Hof de overwegingen uit de zaak Securitel inzake het doel van
de richtlijn en de conclusie dat verzuim van de mededelingsplicht de schending

135 Oven, egingen 45-55.
136

137
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Met name het betoog van de Commissie is interessant. Zie het rapport ter terechtzitting bij de zaak
Lemmens, deels weergegeven bij Mortelmans 1998.
HvJ 16 juni 1998, zaak C-226/97, Lemmens, Jur. 1998, p. 1-3711. r.0.14-26.
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van een wezenlijk vormvoorschrift oplevert, die tot niet-toepasselijkheid van de
betrokken technische voorschriften leidt, met als gevolg dat deze niet aan

particulieren kunnen worden tegengeworpen.138 Dan vervolgt het Hof met de
doorslaggevende overwegingen:
'In een strafprocedure als die in de hoofdzaak zijn de op de verdachte toegepaste
regels in de eerste plaats die welke rijden onder invloed verbieden en bestraffen,
en in de tweede plaats die welke de bestuurder verplicht ademlucht uitte blazen
in een voor een onderzoek van het alcoholgehalte bestemd apparaat, waarbij
de uitkomst van dit onderzoek als bewijs in de strafprocedure dient. Dit zijn
andere regels dan die welke, omdat zij niet overeenkomstig de richtlijn aan
de Commissie zijn medegedeeld, niet aan particulieren kunnen worden
tegengeworpen. Ook al leidt het niet mededelen van technische voorschriften
(..) tot niet-toepasselijkheid van die voorschriften voor zover zij het gebruik
of de verhandelingbelemmeren van een productdatniet aan die voorschriften
voldoet, dit betekent echter niet, dat elk gebruik van een product dat aan de
,139
niet-aangemelde voorschriften voldoet, onwettig wordt.

Tenslotte concludeert het Hof dat de richtlijn aldus moet worden uitgelegd, dat
het niet nakomen van de bij artikel 8 ervan opgelegde verplichting tot mededeling
van een technische regeling inzake ademanalyse-apparaten, niet tot gevolg heeft,
datbewijs verkregen door middel van een ademanalyse-apparaatdat volgens niet
meegedeelde voorschriften is goedgekeurd, niet kan worden gebruikt tegen een
particulier die terechtstaat ter zake van rijden onder invloed. 140
Uit de hierboven geciteerde overwegingen 34 en 35 blijkt dat het Hof een
onderscheid maakt tussen enerzijds de regels die aan de particulier verboden en
verplichtingen opleggen, en anderzijds de regels die betrekking hebben op het
gebruik van de ademanalyseapparatuur. Eerstgenoemde categorie valt buiten de
reikwijdte van de notificatierichtlijn en is dan ook zonder meer van toepassing,
zo kan de beslissing van het Hof worden gekarakteriseerd. De tweede categorie

valt wel binnen de richtlijn en kan vanwege de schending van de mededelingsplicht
niet worden toegepast. Op die niet-toepasselijkheid kan de betrokkene evenwel

geen beroep doen. Bij deze interpretatie lijkt het Hof dus uit te gaan van een
Schutznorm-vereiste: alleen partijen die worden beschermddoorhet vrije verkeer
van goederen (zoals CIA) kunnen een beroep doen op de niet-toepasselijkheid
van niet-aangemelde technische voorschriften.

138
139
140

Idem, overwegingen 32 en 33.
idem, overwegingen 34 en 35.
Idem, overweging 37. Het Hof behoefde niet in te gaan op de (wat curieuze) tweede prejudiciele
vraag of de rechter in de strafzaak de Regeling Ademanalyse ambtshalve buiten toepassing moest
laten.
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Met deze benadering volgt het Hof van Justitie een tweetal uitspraken van
de (Nederlandse) Hoge Raad in strafzaken. Laterin dit onderzoek zal kort worden
ingegaan opdeze en anderejurisprudentie van Nederlandse rechterlijke instanties
inzake de notificatierichtlijn. 141
In de recente uitspraak inzake Unilever Italia heeft het Hof van Justitie de
lijn uit de Securitel-zaak doorgetrokken naar situaties waarin niet artikel 8 maar
artikel 9 van de notificatierichtlijn geschonden was. De Italiaanse regering had
hetontwerp vooreen regeling inzakeetikettering van landbouwproducten weliswaar
aangemeld bij de Commissie, maar had zich niets aangetrokken van de mededeling
van de Commissie dat zij voornemens was voor de materie waarop die regeling
betrekking had zelfeen regeling vastte stellen. Deze mededeling betekende volgens
de richtlijn dat Italie de goedkeuring van het ontwerp twaalf maanden moest
uitstellen, maarnog dezelfde maand lietde Italiaanse overheid haareigen regeling
in werking treden. Vier maanden latertrad de door de Commissie aangekondigde
EG-verordening in werking. De zaak kwam langs prejudiciele weg bij het Hof
van Justitie, nadateen handelspartner van Unilever Italiana had geweigerd te betalen
voor een partij goederen die volgens die handelspartner niet aan de Italiaanse
regeling voldeed. Unilever sprak haar contractspartner in rechte aan en beriep zich
op de notificatierichtlijn en de Securitel-uitspraak van het Hof, die volgens haar
meebrachten dat de Italiaanse regeling niet aan haar kon worden tegengeworpen.
Op vragen van de Italiaanse rechterantwoordde hetHofdat dezeinderdaad moest
weigeren de nationale voorschriften toe te passen die zijn vastgesteld tijdens de
uitstelperiode van artikel 9 van de richtlijn. Het feit dat in casu sprake was van
contractuele rechten en verplichtingen en niet van concurrenten achtte het Hof
in dit verband niet van doorslaggevend belang. 142

6

Conclusie

In dit hoofdstuk is ingegaan op de juridische basis van de taak van de nationale
rechter in het gemeenschapsrecht. Ondanks een gebrekkige regeling in de
oprichtingsverdragen heeft het Hof van Justitie de nationale rechter tot spil in de
communautaire rechtsbescherming gemaakt; volgens een veelgebruikt adagium
is niet het Hof van Justitie, maar de nationale rechter 'juge de droit commun'. 143
In deze jurisprudentie hangt de taak van de nationale rechter nauw samen met de
rechtstreekse werking van communautairebepalingen. Voorjustitiabelen zijn aldus

141

Zie hoofdstuk 7, § 2.5.3.

142

HvJ 26 september 2000, zaak C-443/98, Unilever Italia, Jur. 2000, p 1-7535.
O.a. Kapteyn 19932. p. 39 en Kapteyn 1995, p. 337.

143
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relatief eenvoudige wegen gecreeerd om schending van het gemeenschapsrecht
bij de rechter aanhangig te maken. Naast de rechtsbeschermingsoptiek heeft deze
jurisprudentie van het Hof ook belangrijke gevolgen voor de handhaving van het
gemeenschapsrecht: de nationale rechterkomt de Commissie als het ware te hulp,
door bestuurshandelingen en wetgeving van lidstaten te toetsen aan het gemeenschapsrecht. Daarbij maakt het geen verschil ofde te toetsen besluiten zijn genomen
teruitvoering van primairen secundairgemeenschapsrecht, ofdat het omautonome
maatregelen van nationale organen gaat.
In de besproken jurisprudentie van het Hof is tevens tot uiting gekomen dat
hetkader waarbinnen de nationale rechterzijn communautaire taak vervult, wordt
bepaalddoorhet nationale recht. De inrichting van de rechterlijke organisatie blijft
een aangelegenheid van de lidstaten (institutionele autonomie), terwijl ook de
regeling van het toepasselijke procesrecht wordt overgelaten aan de nationale
wetgevers.

De mate waarin communautaire rechten geeffectueerd kunnen worden, wordt
daarmee afhankelijk gesteld van de mogelijkheden die het nationale recht de
justitiabelen biedt. Nu deze mogelijkheden per lidstaat uiteenlopen, geschiedt de
effectuering van communautaire rechten niet in iedere lidstaat in gelijke mate.
Daarnaast is het niet uitgesloten dat het procesrecht van lidstaten in bepaalde
gevallen simpelweg in de weg staat aan deze effectuering. In de hoofdstukken 4
en 5 zal worden aangegeven dat hetHof van Justitie ditprobleemheeft onderkend,
en daarvoor oplossingen heeft geformuleerd. De institutionele autonomie van

lidstaten is daardoor in een ander daglicht komen te staan. Verder is de taak van
de nationale rechter minder afhankelijk van de rechtstreekse werking van
communautaire bepalingen geworden. In het navolgende hoofdstuk zal echtereerst
worden ingegaan op de mogelijkheden die in het EG-verdrag en de secundaire
regelgeving zijn gecreeerdomeen uniforme toepassing van hetgemeenschapsrecht
doorde nationale gerechten tebewerkstelligen, waarondermet name deprejudiciele
procedure.
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Nationale rechter en communautaire instellingen

1

Inleiding

De enige plaats in de oprichtingsverdragen waarin specifiekaandacht wordtbesteed
aan de positie van de nationale rechter is bij de regeling van de prejudiciele

procedure, zo bleek uit het vorige hoofdstuk. Het Hof leidde uit artikel 234 EG
af dat de verdragsluitende staten ervan uit zijn gegaan dat de gelding van het
gemeenschapsrecht voorde nationale gerechten kan worden ingeroepen.' De taak
van de nationale rechter heeft vervolgens nadere invulling gekregen in de

interpretatie die het Hof aan de prejudiciele procedure heeft gegeven. In de
navolgende paragraaf komen enkele belangrijke aspecten van de prejudiciele
procedure vanuit het perspectief van de nationale rechter aan de orde. Aansluitend
wordt in de derde paragraaf ingegaan op situaties waarin particulieren zowel een
vordering bij de nationale rechterals bij het Hof van Justitie kunnen instellen. Het

Hof van Justitie is echter niet de enige communautaire instelling die de nationale
rechter bijstaat in de vervulling van zijn taak. Ook de Commissie dient blijkens
recente jurisprudentie gevolg te geven aan verzoeken tot informatieverstrekking
die afkomstig zijn van de nationale rechter. Daarnaast heeft de Commissie twee
bekendmakingen gepubliceerd ter formalisering en vereenvoudiging van hetcontact
met de nationale rechter. Deze ontwikkelingen worden in de slotparagraaf van
dit hoofdstuk belicht.

2
2.1

De prejudiciEle procedure2
Inleiding

De prejudiciele procedure als stelsel waarin lagere rechters voorbepaalde vragen
bevoegd of verplicht zijn een hogere rechterlijke instantie te raadplegen is niet

uniek voor het gemeenschapsrecht. Deze constructie werd al eerder toegepast

1
2

Zie § 4 van hoofdstuk 2, met name het arrest Van Gend en bos.
Deze paragraafheeft uitsluitend betrekking op de prejudiciele procedure uit de basisverdragen (EG,
EGKS en Euratom). Op de varianten uit het EEX-verdrag en de tweede en derde pijler van het
Verdrag betreffende de Europese Unie zal dus niet worden ingegaan.
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binnen de rechtsstelsels van bepaalde landen, met name in landen met een bijzonder
constitutioneel hof, dat exclusiefbevoegd is grondwettigheidsvragen te beantwoorden.3 Daamaast is een prejudicieel stelsel denkbaar in de verhouding strafrechtciviel recht en administratiefrecht.4 In deze laatste constructie is het beoogde doel
het realiseren van rechtseenheid, terwijl bij constitutionele hoven de competentiebewaking van de speciaal bevoegde rechter voorop staat.5 Met name in Frankrijk,
Duitsland en Italic bestond reeds bij de totstandkoming van de oprichtingsverdragen
van de EG een prejudicieel stelsel.6
2.2

De oprichtingsverdragen

Het eerste oprichtingsverdrag (EGKS ; in werking getreden op 23 juli 1952) bepaalt
in artikel 41 over de prejudiciele procedure:
'Alleen hetHofis bevoegd, bij wege van prejudiciele beslissing, een uitspraak
te doen overde geldigheid van besluiten van de Hoge Autoriteiten van de Raad,
indien een geschil dat aan een nationale rechter is voorgelegd, deze geldigheid
in het geding brengt.'

In deze redactie staat het motiefcompetentiebescherming van het Hof van Justitie
voorop; de nationale rechter wordt immers expliciet onbevoegd verklaard de
genoemde besluiten ongeldig te verklaren. In het verlengde ligt echter ook het
andere motief: uniforme toepassing, ofwel rechtseenheid van (in dit geval) het
EGKS-recht.7

3

Pescatore 1986, p. 7

4

Pescatore 1986, p. 7. In het kader van de Nederlandse herziening van de rechterlijke organisatie
bestond het voornemen een prejudicieel stelsel met het oog op de rechtseenheid in te voeren, doch
dit voorstel is inmiddels ingetrokken. Zie de MvT bij artikel 107a Wet RO: Kamerstukken 11

5

Deze beide functies komen ook in de communautaire prejudiciele procedure terug, zie § 2.3 van

1991/92„ 22 495, nr. 3, p. 55-62 (en nr. 10 en nr. 12).

dit hoofdstuk.

6

7
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Zie met betrekking tot Duitsland

en Frankrijk AG Lagrange in zijn conclusie voor de eerste
prejudiciele beslissing van het Hof: HvJ 6 april 1962, zaak 13-61 De Geus en Uitdenbogerd, Jur
1962, p. 93, met name p. 120-122. Zie voor Italie Neville Brown/Kennedy 1995, p. 195-196. Zie
voorts Prakke-Kortmann 1998, p 157 (Duitsland). p. 273 (Frankrijk) en p. 470 (Italic), alsmede
Kohne 2000, met name hoofdstuk 4 en 5.
In het vorige hoofdstuk kwam al naar voren dat
artike141 aiken rept over geldigheidsvragen, maar
dat het Hof zich ook bevoegd acht tot uitlegging van het gemeenschapsrecht onder deze procedure.
Tevens is reeds aangegeven dat de betekenis van artikel 41 vooral principieelis: het is de voorloper
van de prejudiciele procedure in het EEG-verdrag (zie § 2.1.1).

Nationate rechter en communautaire instellingen

Het Euratom- en EEG-verdrag kenden een onderling vrijwel gelijkluidende
omschrijving van de prejudiciele procedure. De artikelen 150 respectievelijk 177
luidden bij de inwerkingtreding van deze verdragen in 1958 als volgt:
'Het Hof van Justitie is bevoegd, bij wijze van prejudiciele beslissing, een
uitspraak te doen
a. over de uitlegging van dit verdrag,
b. over de geldigheid en de uitlegging van de door de Instellingen van de
Gemeenschap verrichte handelingen,
c.
over de uitlegging van de statuten van bij besluit van de Raad ingestelde
organen wanneer die statuten daarin voorzien.'8

'

'Indien een vraag te dien aanzien wordt opgeworpen voor een rechterlijke
instantie van een der Lid-Staten, kan deze instantie, indien zij een beslissing
op dit punt noodzakelijk acht voor het wijzen van haar vonnis, het Hof van
Justitie verzoeken over deze vraag een uitspraak te doen.'
'Indien een vraag te dien aanzien wordt opgeworpen in een zaak aanhangig
bij een nationale rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het
nationale rechtniet vatbaarzijn voor hogerberoep, is deze instantie gehouden
zich tot het Hof van Justitie te wenden.'

In het verdrag betreffende de Europese Unie is aan de tekst van artikel 177, sub
b, toegevoegd dat ook de uitleg en geldigheid van handelingen van de Europese
Centrale Bank aan het Hof kan worden voorgelegd. Net als artikel 41 EGKS is
artikel 150 Euratom in de praktijk nauwelijks gebruikt.9 In het navolgende komt
daarom alleen artikel 177 EG-verdrag (thans artikel 234 EG) aan de orde.
2.3

Hoofdlijnen van de prejudiciifle procedure

Al in de eerste helft van de jaren zestig heeft het Hof van Justitie uiteengezet wat
de kern is van de prejudiciele procedure. Volgens het Hof is door artikel 177 EGverdrag 'een rechterlijke samenwerking ingesteld waarbij de nationale rechteren
het Hof van Justitie - elk volgens hun eigen competentie - geroepen zijn om
rechtstreeks en wederzijds bij te dragen tot het vinden van een beslissing waardoor
de uniforme toepassing van het gemeenschapsrecht in alle lidstaten wordt gewaar-

8
9

Artikel 150 Euratom sub c eindigt echter met: .. voor zover in die statuten niet anders is bepaald.
Zo blijkt het verslag 1992-1994 van het Hof van Justitie dat in de jaren 1992,1993 en 1994 geen
enkele verwijzingsuitspraak op basis van artikel 150 Euratom-verdragis gedaan (p. 252).Ter vergelijking: in genoemde jaren zijn in totaal 4 zaken op basis van artikel 41 EGKS-aangebracht en 545
zaken op basis van artikel 177 EG-verdrag. Neville Brown en Kennedy noemen artikel 41 EGKS
dan ook 'virtually a dead letter' (1994, p. 195)
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borgd." Deze karakterisering vormt

de concluderende afsluiting van eerdere
en
heeft
nadien
slechts
rechtspraak,
op ondergeschikte punten modificaties
ondergaan.

De doeleinden van de prejudiciele procedurekunnen deels uithet voorgaande
worden afgeleid. De verdragswetgever heeft met artikel 234 EG bedoeld de
nationale rechter een handvat te geven ter uitvoering van zijn communautaire taken
met het oog op een uniforme toepassing van het gemeenschapsrecht. Daarnaast
heeft hetHof van Justitie uit artikel 234 EG afgeleid dat de prejudiciele procedure
de rechtsbescherming van particulieren bevorderten bijdraagt aan de verwezenlij11
king van de voorrang en rechtstreekse werking van het gemeenschapsrecht.
Reeds het arrestCosta-ENEL uit 1964 bevatbelangrijke overwegingen over
de bevoegdheidsverdeling tussen het Hof van Justitie en de nationale rechter. Het

Hof overwoog daarin namelijk
'(..) dat het Hof - anders dan bij een beroep ex artikel 169 het geval is - op
grond van artikel 177 het Verdrag niet op een concreet geval kan toepassen
noch kan beslissen over vragen betreffende de overeenstemming van interne
rechtsvoorschriften met het verdrag;
dat daarom, wanneer de uitspraak van de nationale rechter onduidelijk is
geformuleerd, het Hof bevoegd is daarvan alleen die vragen te behandelen,
welke de uitlegging van het Verdrag betreffen; (..)
Overwegende dat artikel 177, dat is gebaseerd op een duidelijke scheiding van
de bevoegdheden tussen de nationale rechter en het Hof, dit laatste niet toestaat
een onderzoek naar de feiten in te stellen, noch de beweegredenen van de
oorspronkelijke rechter en het doel van zijn verzoek te toetsen. ,12

Hieruit blijkt dat het Hof uitgaat van duidelijk te onderscheiden taken van de
nationale rechter en het Hof. Terwijl de nationale rechter bepaalt ofhij vragen
aan het Hof stelt (en zo ja, welke) alsmede het feitenkader bepaalt, is de taak van
het Hof beperkt tot hetgeen in de eerste alinea van artikel 234 staat: uitleggen van
het gemeenschapsrecht en uitspraken doen over de geldigheid van het secundaire
13
gemeenschapsrecht.
De gescheiden taken en bevoegdheden komen heel pregnant naar voren bij
de beoordeling van de geMigheid van gemeenschapshandelingen. Wanneer de

10
11
12

13
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HvJ 1 december 1965, zaak 16/65 Schwarze, Jur. 1965, p. 1104 (overweging op p. 1117).
O.a. HvJ 15 juli 1964, zaak 6/64, Costa-ENEL, Jur. 1964, p. 1199.
HvJ 15 juli 1964, zaak 6/64, Costa-ENEL, Jur. 1964, p. 1217. Overigens had het Hof al eerder,
in de zaak Wohrmann-Lutticke, overwogen dat het Verdrag een duidelijke scheiding maakt tussen
de bevoegdheden van het Hof en die van de nationale rechters, en dat het aan de nationale rechter
is om te beslissen ofhij tot verwijzing overgaat (HvJ 30 oktober 1962, gevoegde zaken 31 en 33/62,
Jur. 1962, p. 1011, overweging op p. 1020).
Dat deze taken niet strikt te scheiden zijn zal in het vervolg van dit hoofdstuk blijken.
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rechtmatigheid van een nationale uitvoeringsbeslissing voor de nationale rechter
wordt betwist met een beroep op de ongeldigheid van de onderliggende gemeenschapshandeling, staat de nationale rechter voor de vraag of hij zelfstandig die
ongeldigheid mag vaststellen. Volgens de jurisprudentie is alleen het Hof van
Justitie bevoegd de ongeldigheid van de handelingen van de instellingen vast te
stellen:4 Slechts ingeval het om een kort geding gaat is de nationale rechter
bevoegdomopbasis van ernstigetwijfel aan de geldigheid van de gemeenschapshandelingen voorlopige maatregelen te treffen. 15

Bij

de

beoordeling van de geldigheid (lees: verenigbaarheid met het

gemeenschapsrecht) van bepalingen van nationaal recht liggen de zaken precies
andersom. Deze beoordeling komt uitsluitend toe aan de nationale rechter. Zo

bepaalde het Hof in een van de Denkavit-zaken
'(..) dat de onverenigbaarheid van een bepaalde nationale heffing met het
gemeenschapsrecht en de daaruit voortvloeiende niet-toepasselijkheid in een
concreet geval, niet door het Hof van Justitie, recht doende krachtens artikel
177 EEG-verdrag, wordt vastgesteld. In het kader van de bij die bepaling
ingestelde rechterlijke samenwerking staat het aan de nationale rechterlijke
instanties om, met toepassing van de fundamentele regel van de voorrang van
het gemeenschapsrecht, in de door de belanghebbenden bij hen aangebrachte
geschillen de handhaving te verzekeren van de rechten die de justitiabelen
ingevolge het Verdrag aan de rechtstreekse werking van het verbod van
heffingen van gelijke werking als douanerechten ontlenen. ,16

Deze overweging illustreert de afzonderlijke taak van het Hof enerzijds en die
van de nationale rechter anderzijds, welke laatste ook reeds in het vorige hoofdstuk
naar voren is gekomen.
2.4

De vrijheid tot verwijzing

Vanaf het eerste moment dat nationale rechters overgingen tot prejudicitlle
verwijzing naar het Hof (de eerste helft van de jaren zestig) hebben lidstaten
getracht hun eigen rechtsorde te beschermen tegen deze nieuwe invloed van
buitenaf. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de belangrijkste rechtspraak van
hetHofoverartike1234EG uitdeze periode stamt. Sterkernog, dezejurisprudentie
vormt de grondslag vande communautaire rechtsorde als zodanig. Hetbelang van

14
15

16

HvJ 22 oktober 1987, zaak 314/85. Foto-Frost, Jur. 1987, p. 4199, overweging 17.
HvJ 22 oktober 1987, zaak 314/85, Foto-Frost, Jur. 1987, p. 4199, overweging 19; HvJ 21 februari
1991, zaken C-143/89 en C-92/89, Zuckerfabriken Suderdithmarschen en Soest, Jur. 1991, p. 415,
overweging 18; HvJ 9 november 1995, zaak C-465/93, Atlanta, Jur. 1996, p. 1-3761.
HvJ 27 maart 1980, zaak 61/79 Denkavit, Jur. 1980, p. 1205, overweging 12.
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de prejudiciele procedure voorde huidige vormgeving van dierechtsorde kan dan

ook nauwelijks worden overschat.17 Het unieke karakter van deze communautaire
rechtsorde hangt nauw samen met de rol van de nationale rechterlijke instanties,

zo zagen we bij de bespreking van het Van Gend en Loos-arrest in het vorige
hoofdstuk. De zaak Costa-ENEL heeft nog directer met het stelsel van artikel 234
te maken. De verwijzende rechter stelde in die zaak de vraag of bepalingen in
nationale wetgevingbeperkingen kunnen stellen aan de mogelijkheid prejudiciele
vragen aan het Hof van Justitie te stellen. De Italiaanse regering stelde dat lagere
rechterlijke instanties verplicht zijn de verenigbaarheid van Italiaanse wetgeving
met hogerrecht aan hetCorteConstitutionale voorte leggen, welk college exclusief
bevoegd is de grondwettigheid van lagere wetgeving te beoordelen. Daaruit volgt,
aldus de Italiaanse regering, dat het verzoek van de verwijzende rechter aan het
Hof 'absoluut niet-ontvankelijk' is. Het Hof bepaalde daarentegen echter dat:
'(..) het verdragsrecht (..) op grond van zijn bijzondere karakter nietdoorenig
voorschrift van nationaal recht opzij kan worden gezet (..), dat artikel 177
derhalve, ongeacht enige nationale wet, steeds toepassing dient te vinden
wanneereen vraag rijst metbetrekking totde uitlegging van het Verdrag (..)' 18

Het gemeenschapsrecht heeft dus vanwege zijn bijzondere karakter voorrang op
ieder nationale wet, en in de zaak Costa-ENEL betekent dit dat de Italiaanse
wetgeving de rechterniet kan beletten prejudiciele vragen aan hetHof van Justitie
te stellen. De voorrang van artikel 177 brengt mee dat deze nationale wetgeving
buiten toepassing gelaten moet worden.
Al dan niet wettelijke regels van nationaal procesrecht kunnen geen afbreuk
doen aan de bevoegdheid tot verwijzing naar het Hof. zo bleek uit het reeds
besproken Costa-ENEL-arrest. In de zaak die leidde tot het Tweede Rheinmuhlenarrest was een regel van Duits procesrecht aan de orde, welke inhoudt dat de lagere
rechter, die, na terugverwijzing door de hogere rechter, bij de afdoening van het
geschil gebonden is aan het rechtsoordeel van die hogere rechter. Een dergelijke
regel kan geen afbreuk doen aan de bevoegdheid tot verwijzing ingevolge artikel
177, zo besliste het Hof:

'(..) Overwegende dat uit deze beschouwingen volgt dat een nationale
rechtsregel, welke de niet in hoogste ressort rechtsprekende instanties bindt
aan rechtsoordelen van de hoogste rechter, die instanties niet de bevoegdheid
vermag te ontnemen aan het Hof van Justitie vragen te stellen inzake de

17
18

50

Vergelijk bijv Barents 1996, p. 167 en Meij 1999, p. 140.
HvJ 15 juli 1964, zaak 6/64, Jur. 1964, overwegingen op p. 1219 en 1220.
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uitlegging van het gemeenschapsrecht waarop zodanig rechtsoordeel betrekking
heeft.(..)'19

Het Hof van Justitie heeft deze lijn diverse keren bevestigd.20 We zien hier dat
de introductie van de prejudiciele procedure heeft geleid tot een wijziging van
het nationale procesrecht, zij het op beperkte schaal. Nationale rechterlijke
instanties bekleden een geheel zelfstandige positie voor wat betreft de afweging
al dan niet prejudiciele vragen te stellen. 21
Wanneerde toepassing van regels van nationaal procesrecht totgevolg heeft
dat in de loop van een geschil geen enkele rechterlijke instantie in de zin van artikel
234 EG prejudiciele vragen aan het Hof van Justitie kan stellen, komt de effectieve
werking van het gemeenschapsrecht volgens het Hof op zodanige wijze in gevaar
dat deze regels terzijde moeten worden gesteld.22
2.5

Geen verwijzingsplicht bij acte clair en acte Eclaird

HetHof van Justitie heeft twee belangrijke uitzonderingen opde verwijzingsplicht
uit de derde alinea van artikel 234 EG erkend. De eerste is de acte Eclaird: een
hoogste rechterlijke instantie wordt geconfronteerd metcommunautairebepalingen
die reeds door het Hof van Justitie op zodanige wijze zijn uitgelegd, dat deze
uitlegging direct bruikbaar is in het voorliggende geschil. In die gevallen ontbreekt
een verplichting tot verwijzing.23 Op deze categorie wordthier verderniet ingegaan,
aangezien deze in de praktijk niet tot veel problemen heeft geleid. Dat laatste kan
niet gezegd worden van de tweede uitzondering, de acte clair. In het arrest CILFIT
bepaalde het Hof van Justitie:
'Tenslotte kan dejuiste toepassing van het gemeenschapsrechtzoevidentzijn,
datredelijkerwijze geen twijfel kan bestaan omtrentde wijze waarop de gestelde
vraag moet worden opgelost. Alvorens tothetbesluitte komen datdithetgeval
is, dient de nationale rechter ervan overtuigd te zijn dat die oplossing even
evident zou zijn voor de rechterlijke instanties van de andere Lid-Staten en
voor het Hof van Justitie. Enkel wanneer aan deze voorwaarden is voldaan,
kan de nationale rechter ervan afzien de vraag aan het Hof voor te leggen, en
ze op eigen verantwoordelijkheid oplossen.'

19

20
21
22
23

HvJ 16 januari 1974, zaak 166/73, Rheinmuhlen II, Jur. 1974, p. 39 (r.0. 4)
HvJ 9 maart 1978, 106/77, Simmenthal, Jur. 1978, p. 629; HvJ 27juni 1991, C-348/89, Mecanarte,

Jur. 1991, p. 1-3277.
In hoofdstuk 4 en 5 komen de communautaire invloeden op het nationale procesrecht uitgebreid
aan de orde.
HvJ 14 december 1995, C-312/93, Peterbroeck, Jur. 1995, p. 4599. Deze uitspraak wordt in
hoofdstuk 5 uitvoeriger behandeld.
HvJ 27 maart 1963, gevoegde zaken 28-30/62, Da Costa en Schaake, Jur. 1963, p. 67.
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Na deze overweging geeft het Hof echter een belangrijke beperking aan:

'Bij de vraag of zich een dergelijk geval voordoet, moetechter rekening worden
gehouden met de kenmerken van het gemeenschapsrecht en de bijzondere
moeilijkheden bij de uitlegging ervan.
Vooreerst moet in aanmerking worden genomen, dat de teksten van gemeenschapsrecht in verscheidene talen zijn opgesteld en dat de verschillende
taalversies gelijkelijk authentiek zijn. De uitlegging van een bepaling van
gemeenschapsrecht vereist dan ook een vergelijking van de verschillende
taalversies.

Voorts zij opgemerkt dat, zelfs wanneer de taalversies volledig overeenstemmen, het gemeenschapsrecht een eigen terminologie bezigt. Bovendien hebben
de rechtsbegrippen in het gemeenschapsrecht niet noodzakelijkerwijs dezelfde
inhoud als in de verschillende nationale rechtsstelsels.
Tenslotte moet elke bepaling van het gemeenschapsrecht in haar context worden
geplaatst en worden uitgelegd in het licht van dit recht in zijn geheel, zijn
doelstellingen en zijn ontwikkelingsstand op hetogenblik waarop de betrokken
bepaling moet worden toegepast. ,24

Doordeze strenge voorwaarden is de uitzondering opde verwijzingsplicht in wezen
zeer beperkt. In de praktijk hebben rechterlijke instanties in de lidstaten deze
mogelijkheid echter aangegrepen om verwijzing naarhetHofachterwege te laten,
zonder daarbij (expliciet) te motiveren dat aan alle voorwaarden uit het CILFITarrest was voldaan. 25
2.6

Maatregelen hangende verwijzing

Indien voor een kort geding-rechter opschorting wordt gevorderd van belastende
besluiten en de rechter besluit tot prejudiciele verwijzing naar het Hof, komt hij

voorde vraag te staan ofhangendede verwijzing een voorlopige voorziening moet
worden getroffen.26 Wanneer de verwijzing een interpretatievraag betreft zullen
zich geen principiele vragen voordoen: de rechter kan uitgaande van een voorlopige
27
eigen interpretatie van het gemeenschapsrecht een bepaalde maatregel treffen.
De werking van deze maatregel dient dan te worden beperkt totdat het oordeel

van het Hof bekend is. Gaat het echter om uitvoeringsbesluiten en wordt de

24

HvJ 6 oktober 1982, zaak 283/81, CILFrr, Jur. 1982, p. 3415, overwegingen 16 Um 20.

25

Zie bijv Barents 1999, p. 252.

26
27

52

Vooral het feit dat de beantwoording van een prejudiciele vraag gemiddeld 20 maanden op zich
laat wachten kan een reden zijn voor een dergelijke maatregel.
Zie bijvoorbeeld Pres. Rb. Almelo 13 maart 1985, RvdW 1985, nr. 86 inzake Minimumprijzen
brood, waarin de verwijzende rechter op basis van zijn voorlopige interpretatie van de artikelen
7 en 30 van het EG-verdrag een voorlopige voorziening trof, hangende verwijzing.
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geldigheid van de onderliggendegemeenschapshandelingbetwist, dan rijst de vraag
of de nationale rechterde werking van deze besluiten mag opschorten, gebaseerd

opzijn voorlopige oordeel dathetgemeenschapsbesluit ongeldig is. Volgens vaste
rechtspraak van het Hof zijn nationale rechters niet bevoegd zelfstandig de
ongeldigheid van gemeenschapshandelingen vast te stellen,28 maar in de zaak FotoFrost had het Hof van Justitie een uitzondering gemaakt voornationale kort gedingrechters.29 In de zaken Zuckerfabriken Suderdithmarschen en Soest werden ondeme-

mingen geconfronteerd met besluiten van nationale autoriteiten die rechtstreeks
waren gebaseerd op besluiten van de instellingen van de EG (verordeningen inzake
de suikermarkt). Voor de nationale rechters voerden zij aan dat deze besluiten
vernietigd moesten worden vanwege de ongeldigheid van de EG-verordeningen
waarop zij gebaseerd waren. Tevens vorderden zij in kort geding de opschorting
van de tenuitvoerlegging van deze nationale besluiten. Zonder opschorting dreigde
voor de Zuckerfabrik een faillissement, met onherstelbare schade. Inhakend op
de uitzonderingsmogelijkheid voor kort gedingrechters uit het arrest Foto-Frost
vroeg de Duitse rechter het Hof of hij, gegeven het dreigende faillissement en de
kort gedinguitzondering, bevoegd was om uitgaande van de voorlopige ongeldigheid van het gemeenschapsbesluit onmiddellijke rechtsbescherming te verlenen.
Het belangrijkste argument tegen een dergelijke bevoegdheid is dat dan aan de
rechtstreekse werking van verordeningen (artikel 189 EG-verdrag, thans artikel
249 EG) ernstige afbreuk zou worden gedaan. Het Hof overwoog echter:
'Artikel 189 moet aldus worden uitgelegd dat het voor de nationale rechter
niet de bevoegdheid uitsluit, opschorting van de tenuitvoerlegging van een
op een gemeenschapsverordening gebaseerde nationale bestuurshandeling te
gelasten.

,30

In ditzelfde arrest geeft het Hof voorwaarden waarondereen nationale rechtertot

opschorting magovergaan. Zomoetdegeldigheidsvraag onmiddellijkaan hetHof
worden voorgelegd, tenzij dit reeds gebeurd is. De overige voorwaarden die het
Hof aan de schorsingsbevoegdheid verbond worden in hoofdstuk 5 behandeld.31
Naast de bevoegdheid tot opschorting van belastende besluiten (zoals betalingsverplichtingen) kan de nationale rechter ook specifiek begunstigende maatregelen
treffen, zoals de toekenning van een invoercontingent. 32

28
29
30

31
32

Zie de jurisprudentie genoemd in § 2.3.
Arrest Foto-Frost, zie § 2.3.
HvJ 21 februari 1991, gevoegde zaken C-143/88 en C-92/89, Zuckerfabrik Soderdithmarschen
en Zuckerfabrik Soest, Jur. 1991, p. 415, overweging 21
Zie § 2.8 van hoofdstuk 5.
HvJ 9 november 1995, zaak C-465/93, Atlanta, Jur. 1996, p. I- 3761.

53

Hoofdstuk 3

2.7

Overige eisen bij verwijzing

De houding van het Hof van Justitie terzake van de ontvankelijkheid van
prejudiciele vragen is de laatste jaren strenger geworden. Aspecten die tot in de
jaren tachtig geheel tot de bevoegdheid van de nationale rechter werden gerekend
en waar het Hof zich op geen enkele wijze in mengde, worden nu, zij het op
marginale wijze, wel doorhetHofin ogenschouw genomen. Ditbetreft metname
de afweging of het antwoord op de verwijzingsvraag kan bijdragen aan de
beslechting van het nationale geding (opportuniteit van de verwijzing). Het Hof
verlangt van de nationale rechterdat uitde verwijzingsuitspraaken het meegestuurde dossier blijkt wat de feitelijke en juridische context van het nationale geding
is, en, in voorkomende gevallen, een toelichting van de verwijzende rechter waarom
het antwoord van het Hof noodzakelijk is. Voldoet een verwijzingsdossier niet
aan die eisen, dan zal het Hof de gestelde vragen niet ontvankelijk verklaren, zo
33
blijkt uit recente jurisprudentie.
In de literatuur is recentelijk de verwachting uitgesproken dat het Hof zich
(nog) strenger zal (moeten) gaan opstellen met betrekking tot de ontvankelijkheid
van prejudiciele vragen. In zijn NJV-preadvies uit 1999 concludeert Meij dat de
taakverdeling tussen het Hof en de nationale rechter (zoals aangegeven in § 2.3)
wat betreft feitenonderzoek en toepassing van het gemeenschapsrecht in de weg
blijkt te staan aan een effectieve prejudiciele rechtspleging. De nationale rechter
zou in zijn opvatting, alvorens naar het Hof te verwijzen, tot een meer samenhangende analyse van de nationale, feitelijke en juridische context van het geding
en het daarin aan de orde komende gemeenschapsrecht moeten komen. Onrijpe

verwijzingen van nationale rechters dwingen het Hof tot tijdrovende exercities,
zo lijkt de strekking van dit betoog te luiden. Meij pleit dan ook voor een zgn.
cassatie-analoge benadering, waarin het Hof met name dient te bezien ofde uitleg
die de nationale rechter aan het gemeenschapsrecht heeft gegeven, de juiste is.
De verwijzende rechter zal als het ware zelfeen voorzet overdejuiste interpretatie
van het gemeenschapsrecht moeten geven.

33

34
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HvJ 26 januari 1993, gevoegde zaken C-320,321 en 322/90, Telemarsicabruzzo, Jur. 1993, p
1-393; HvJ 19 maart 1993, zaak C-157/92, Banchero, Jur. 1993, p 1-385; HvJ 9 augustus 1994,
zaak C-378/93, La Pyramide, Jur. 1993, p. 1-1085; HvJ 23 maart 1995, zaak C-458/93, Mustafa
Saddik, Jur. 1995, p. 1-511, HvJ 7 april 1995, zaak C-167/94, Grau Gomis, Jur. 1995, p. 1-1023;
Zie uitgebreider Lenaerts 1994 en Meij 1999, p 156-159.
Meij 1999. p 159-167.
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2.8

Problemen bij de toepassing van de prejudiciele procedure

In de literatuur is de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan de praktische
problemen die zijn ontstaan rond de toepassing van de prejudiciele procedure.
Naast de zojuist besproken onvolledige verwijzingsvragen betreft dit vooral de
doorlooptijd van de vragen bij het Hof en de schending van de verwijzingsplicht
doorde nationale rechter. Voorts kan in dit verband worden gedacht aan pogingen
van de lidstaten om de bevoegdheid van rechterlijke instanties tot prejudiciele
verwijzing te beperken, een probleem van meer principiele aard.
2.8.1

Doorlooptijd

De lengte van de termijn tussen het moment van verzending van de vraag en de
ontvangst van het antwoord van het Hof springt het meest in het oog. Inmiddels
bedraagt deze termijn zo'n twintig maanden,35 hetgeen uiteraard aanzienlijke
gevolgen heeft voor de beslechting van het nationale geschil. Toch heeft deze
ontwikkeling ook een positief gevolg: rechterlijke instanties zullen langs creatieve
wegen pogen om zonder formele hulp van het Hof het gemeenschapsrecht zelf
toe te passen. Dit zal zich vooral voordoen bij in het gemeenschapsrecht
gespecialiseerde rechterlijke instanties, die vertrouwd zijn met de redeneerpatronen
van hetHof.36Maarin hetalgemeen isde lange doorlooptijd vanprejudiciele vragen
uiteraard een zorgelijke ontwikkeling. Het is nietgeheel ondenkbaardatde kwaliteit
van de rechtspleging in negatieve zin wordt beYnvloed door de overbelasting van
het Hof van Justitie. 37
Als oorzaken worden veelal het grote aantal prejudiciele vragen genoemd,
alsmede de toegenomen complexiteit van de voorgelegde kwesties. Verderblijken
lidstaten hetbelang van deze procedure'ontdekt' te hebben; de doorhen ingediende

opmerkingen verlengen de behandeling per zaak. De toegenomen complexiteit
uit zich onder meer in het ontstaan van nieuwe interpretatieproblemen nadat het
Hof een belangrijke prejudiciele uitspraak heeft gedaan.38 Gelet op de toetreding
van nieuwe lidstaten tot de EU alsmede de uitbreiding van de terreinen waarop

35

36
37

38

Zie bijv. de gerechtelijke statistieken in het jaarverslag van het Hof van Justitie over 1997 (tabel
8), waarin een gemiddelde procesduur van 21,4 maanden wordt genoemd. Nadien is deze termijn
niet korter geworden. Zie voor 1998 (20-21 maanden) het rapport 'De toekomst van de rechtspleging
in de Europese Unie' van het Hof van Justitie (aangehaald door Kapteyn 1999 en De Witte 2000).
Vergelijk Meij 1999 (o.a. p. 177 e.v.).
In het hierna te bespreken rapport De toekomst van de rechtspleging in de Europese Unie geeft
het Hof van Justitie zelf aan dat de overbelasting een ernstige bedreiging betekent voor de juiste
uitoefening van zijn taak als hoogste rechterlijke instantie (hoofdstuk I, § 3).
Zie bijv. Koopmans 1987, p. 349.
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hetHofrechtsmachtbezit, zal de overbelasting van hetHof (en dus ook de behandelingsduur van de zaken) nog verder toenemen.
Reeds voorafgaand aan het Verdrag van AmsterdamheefthetHofvan Justitie
in een rapport gewezen op de aldoor stijgende werklast en op de noodzaak in dat
verband maatregelen te nemen.39 In het Verdrag van Amsterdam zijn evenwel geen
wijzigingen op dit punt vastgelegd. In 1999 heeft het Hof daarom opnieuw
aangedrongen op maatregelen, ditmaal in een rapport getiteld De toekomst van
de rechtspleging in de Europese Unie.In (lit document zijn allereerst de huidige
problemen in de communautaire rechtspleging beschreven. Vervolgens wordteen
aantal voorstellen gedaan vooronmiddellijke wijzigingen in de reglementen voor
de procesvoering. Deze voorstellen kunnen op betrekkelijk korte termijn worden
ingevoerd aangezien zij geen verdragswijziging vereisen. Met betrekking tot de
prejudiciele procedure wordt in dit verband voorgesteld het Hof de bevoegdheid
te verlenen nationale rechters om nadere verduidelijking van onvolledige
verwijzingsvragen te verzoeken. Daarnaast wordt voorgesteld de mogelijkheden
om prejudiciele zaken via een vereenvoudigde behandeling bij beschikking af te
doen, te verruimen. Het Hof denkt in dit verband aan eenvoudige prejudiciale
vragen waarop het antwoord voor de hand lijkt te liggen40 en op vragen die geen
nieuwe problematiek aan de orde stellen, maar reeds aan de hand van eerdere
uitspraken kunnen worden beantwoord. Indien de Raad deze voorstellen volgt
kan het Hofzich meer concentreren op de werkelijk belangrijke zaken en kunnen
de behandelingstermijnen worden verkort, aldus het Hof.41 In het derde hoofdstuk
van dit rapport stelt het Hof enkele wijzigingen van verdragsbepalingen en de
statuten voor. Deze voorstellen hebben niet zozeer betrekking op de prejudiciele
procedure maar moeten weI een bijdrage leveren aan de bestrijding van de
overbelasting van het Hof. Aldus zijn zij indirect toch van belang in het kader van
de verkorting van de prejudiciele procedures. In de eerste plaats wordt voorgesteld
artikel 245 EG zodanig te wijzigen datniet langerde Raad maarhetHofvan Justitie
zelf bevoegd wordt het reglement van procesvoering te wijzigen. De overige
voorstellen hebben betrekking op filtrage van hogere voorzieningen en aanpassing
van de rechtsgang in ambtenarenzaken. In het afsluitende hoofdstuk wijdt het Hof
enkele beschouwingen aan de verdere ontwikkeling van de rechtspleging.
In januari 2000 verscheen vervolgens een in opdracht van de Commissie
geschreven rapport, waarin eveneens voorstellen tot wijziging van onder meer

39

Rapport van het Hof van Justitie over bepaalde aspecten van de toepassing van het Verdrag

40

betreffende de Europese Unie, Luxemburg, mei 1995.
Op 1 juli 2000 is het reglement voor procesvoering reeds in deze zin aangepast; zie o.a. Kapteyn
2000, p.13.

41

56

De toekomst van de rechtspleging in de Europese Unie. Document ter overweging, op 28 mei 1999
aangeboden aan de Raad van Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken (p. 12-13).
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de prejudiciele procedure worden gedaan.42 Ditrapport resulteerde in een formele

bijdrage van de Commissie aan de IGC ter voorbereiding van de herziening van
het Verdrag van Amsterdam.43 Eind mei 2000 verscheen het eindverslag van een
werkgroep die in het kader van de IGC was ingesteld om concrete wijzigingen
van verdragsartikelen voor te stellen.44 In juni 2000 tenslotte verscheen het zgn.
Feira-verslag waarin, voorafgaand aan de Europese Raad in Feira in die maand,
wordt aangegeven over welke hervormingsvoorstellen consensus bestaat.45 In
december 2000 heeft de Europese Raad in Nice beslissingen genomen over
wijziging van de verdragen. In het voorgaande hoofdstuk werd in dit verband al
gewezen op de eerste voorzichtige stappen op weg naar onderbrenging van
prejudiciele vragen bij het Gerecht van eerst aanleg. Artikel 225 EG wordt in die
zin gewijzigd, dat het derde lid in de bevoegdheid van het Gerecht zal voorzien
kennis te nemen van op grond van artikel 234 EG gestelde prejudiciele vragen,
die beperkt blijven tot specifieke, in het Statuut bepaalde aangelegenheden. Middels
wijziging van het Statuut kan aldus een verdeling van rechtsmacht tussen het Hof
en het Gerecht inzake prejudiciele beslissingen tot stand worden gebracht;
46
verdragswijziging is niet langer nodig.

Verkorting van de behandelingsduur van prejudiciele zaken bij het Hof van
Justitie kan grofweg langs twee wegen worden gerealiseerd: vermindering van
de instroomen/of vergroting van de capaciteit van hetHof.47 Dat laatste kan onder
meer worden bereikt door het Hof op andere terreinen te ontlasten. Denkbaar is
bijvoorbeeld om alle directe beroepen (dus ook die van lidstaten en van de
Commissie) onderte brengen bij het Gerecht van eerste aanleg. In Nice zijn daartoe
onlangs enige stappen gezet.48 Verdergaande voorstellen zoals het onderbrengen
van prejudiciele zaken bij specifieke nationale rechterlijke instanties zijn door
het Hof wel gedaan, maar moeten kansloos worden geacht.49 Terugdringing van
de instroom kan enerzijds geschieden door een systeem waarbij het Hof binnengekomen vragen 'filtert',50 enanderzijds doorbeperking van hetaantal rechterlijke

42 Verslag van de studiegroep over de toekomst van het rechterlijk stelsel van
43
44
45

46

47
48

49
50

de Europese

Gemeenschappen, januari 2000 (Due-rapport).
De hervorming van de communautaire rechtspleging, COM (2000). 1 maart 2000.
Besprekingen met het oog op de Verdragswijzigingen met betrekking tot het Hof van Justitie en
het gerecht van eerste aanleg - Verslag van het Voorzitterschap, CONFER 4747/00, 31 mei 2000.
Intergouvernementele conferentieoverde institutionele hervorming, Verslag van het voorzitterschap
aan de Europese Raad van Feira, CONFER 4750/00, 14 juni 2000.
Zie verder Kapteyn 2001, p. 1-6.
Zie bijv. De Witte 2000, p. 360 e.v.

Zie Kapteyn 2001, p. 1-6.
De Witte 2000, p. 361. Zie vooreen nadere uitwerking van het(interessante!)idee van gedecentraIiseerde instanties per lidstaat Kapteyn 2000, p. 14-16.
Het Hof selecteert de te beantwoorden vragen dan aan de hand van criteria als het belang voor de
rechtseenheid of voor de rechtsbescherming. Zie het rapport De toekomst p. 22-25. Kapteyn toont
zich geen voorstander van dit systeem, gelet op de (potentieel) afschrikwekkende werking ervan
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instanties dat bevoegd is prejudiciele vragen te stellen. Laatstgenoemde variant
zal in § 2.8.3 worden besproken.
2.8.2

Schending van de verwijzingsplicht

Een ander probleem bij de toepassing van de prejudiciele procedure betreft de
miskenning van de verwijzingsplichtdoorde nationale rechter. Dit probleemdoet

zich vooral51 voor bij de hoogste rechterlijke instanties. Aangezien ook zij de
relevantie van het gemeenschapsrecht voor het voorliggende geschil alsmede de
noodzaak van een prejudiciele verwijzing zelfstandig beoordelen, bestaat het gevaar

dat zij ten onrechte niet tot verwijzing overgaan en geheel op eigen gezag een
uitspraak doen. Justitiabelen die daardoor benadeeld worden kunnen daartegen
weinig ondernemen, juist omdat het om de hoogste rechterlijke instanties gaat en
rechtsmiddelen (dus) ontbreken. Barents stelt dan ook dat het prejudiciele systeem
niet sluitend is.52 Denkbaaris een nationale actie wegens onrechtmatige rechtspraak,
en/ofeen klacht bij de Commissie wegens schending van het gemeenschapsrecht
door de lidstaat (i.c. bestaande uit schending van de verwijzingsplicht door de
nationale rechter). In beide gevallen is de kans op succes klein.53 De uitspraken
van hetHof inzake Francovich en Brasserie, dieinhoofdstuk 5 aan de orde komen,
lijken evenwel mee te brengen dat lidstaten aansprakelijkheidsvorderingen op dit
punt moeten erkennen.54 Schending van de verwijzingsplicht door Nederlandse
rechterlijke instanties komt aan de orde in hoofdstuk 7 (§ 2.5.3).
2.8.3

Beperking van de verwijzingsbevoegdheid

Indien binnen een lidstaatalleen de hoogste rechterlijke instanties bevoegd zouden

zijn tot prejudiciele verwijzing naarhet Hof, zou het aantal vragen dat bij het Hof
binnenkomt uiteraard aanzienlijk afnemen. Het is echterevidentdateen dergelijk
systeem ernstig afl,reuk zou doen aan een effectieve rechtsbescherming. Het Hof
van Justitie heeft de mogelijkheid van dit systeem voor het EG-verdrag wel
genoemd in zijn rapport overde toekomst van de rechtspleging, maartegelijk ook
resoluut afgewezen.55 Voorafgaand aan de sluiting van het Verdrag van Amsterdam

51

52
53
54

55

58

op de verwijzende rechter: Kapteyn 2000, p. 13-14.
Bij lagere rechters kan schending van de verwijzingsplicht zich voordoen indien in kort
gedingsituaties op basis van de veronderstelde ongeldigheid van bepalingen van secundair
gemeenschapsrecht voorlopige maatregelen worden getroffen, zonder dat de geldigheidsvraag aan
het Hof wordt voorgelegd.

Barents 1996, p. 183.
Zie Barents 1996, p. 183 en (uitgebreider) knaerts & Arts 1995, p. 51.
Zie (uitsluitend m.b.t. Francovich) Lenaerts & Arts 1995, p. 51-52.
De toekomst, p. 21-22.
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heeft de Britse regering (overigens om geheel andere redenen!56) dit systeem
voorgesteld. Zoals eerder aangegeven is het stelsel van prejudiciele verwijzing
uit het EG-verdrag bij dat verdrag echter niet gewijzigd.
2.9

Conclusie

De prejudiciele procedure is een cruciaal hulpmiddel voor de nationale rechter
bij de verrichting van zijn communautaire taak. Lange tijd is het zelfs het enige
hulpmiddel geweest. Met de evolutie van het gemeenschapsrecht is het karakter
van de prejudiciele procedure echter enigszins veranderd. Zo gaat het Hof van
Justitie in voorkomende gevallen nadrukkelijkerdan voorheen in op de opportuniteit
van verwijzingsvragen. Verder toont het Hof zich onverbiddelijk indien de

verwijzende rechterhemonvoldoende feitelijke ofjuridische gegevens verschaft;
de prejudiciele vragen worden dan niet-ontvankelijk verklaard. Het belangrijkste
probleem in de toepassing van de prejudiciele procedure is echterde doorlooptijd

bij het Hof van Justitie. Deze kan de kwaliteit van de rechtspleging in gevaar
brengen. Ondanks de instelling van het Gerecht van Eerste Aanleg, waardoor de
werklast van het Hof is afgenomen, is deze doorlooptijd niet structureel verkort.
Recente wijzigingsvoorstellen kunnen de werkdrukbij het Hof (tijdelijk) verlichten.

Daarnaast mag van nationale rechterlijke instanties worden verwacht dat zij een
terughoudend gebruik maken van de prejudiciele procedure. De in dit hoofdstuk
besproken recente ontwikkelingen onderstrepen het belang van een gedegen kennis
van de prejudiciale procedure bij nationale rechterlijke instanties.

3

Verhouding communautaire en nationale rechtsgang

3.1

inleiding

De prejudiciale procedure vormtblijkens het voorgaandebij uitstekeen kader voor
samenwerking tussen hetHofvan Justitie en de nationale rechter. Steeds wanneer
bij de nationale rechter vragen rijzen met betrekking tot de interpretatie of
geldigheid van hetgemeenschapsrechtkan hij zich wenden tothet Hof. In heteerste
hoofdstuk is aangegeven dat de bevoegdheidsverdeling tussen hetHof van Justitie
enerzijds en de nationale rechterlijke instanties anderzijds een afgeleide is van
de besluitvormingsstructuur: tegen de handelingen van de EG-instellingen staat
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Namelijk om de bemoeienis van het Hof met de nationale rechtspraak te beperken.
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in beginsel beroep bij het Hof van Justitie open en tegen handelingen van de
lidstaten moet bij de nationale rechter beroep worden ingesteld.
Ook los van de prejudiciele procedure 7 bestaan situaties waarin de nationale
rechter bij de beoordeling van een beroep tegen een handeling van een orgaan van
een lidstaat rekening dient te houden met de jurisprudentie van het Hof inzake
de taakverdeling tussen het Hof en de nationale rechter. Dit betreft situaties waarin

sprake is van wat wel wordt genoemd gedeeld bestuur: organen van lidstaten
worden doorbesluiten van EG-instellingen (doorgaans de Commissie) gedwongen
jegens particulieren belastende besluiten te nemen, zoals het weigeren van een
vergunning of het opleggen van een heffing. Deze particulieren kunnen dan volgens
het nationale procesrecht beroep instellen tot vernietiging van het nationale besluit
en/of toekenning van schadevergoeding. Ingeval is voldaan aan de voorwaarden
van artike1230, vierde alinea, van het EG-verdrag kunnen particulieren daarnaast
beroep bij het Hof (Gerecht) instellen tegen het EG-besluit. Het Hof van Justitie
heeftenkele belangrijke uitspraken gedaan overde consequenties van een verzuim
om een dergelijk beroep in te stellen voor de beoordeling van het beroep bij de
nationale rechter. Deze komen in de navolgende paragraaf aan de orde. Daarin
wordt ook aandacht besteed aan de situatie dat niet door particulieren maar door
lidstaten een vernietigingsberoepbij hetHofwordt ingesteld. Lidstaten beschikken

ingevolge artikel 230EG overeen veel ruimerberoepsrecht dan particulieren. Ook
een dergelijkberoep kan invloedhebben opde beoordelingsruimte van de nationale
rechter.

In de tweede plaats kan sprake zijn van een gedeelde bevoegdheid van het
Hofen denationale rechteringeval particulieren schade lijden doordatbeweerdelijk
onrechtmatige besluiten van EG-instellingen door organen van lidstaten worden
uitgevoerd. Deze particulieren staan voor de keuze om bij de nationale rechter

en/ofbij hetHof(Gerecht) te trachten de aansprakelijkheid vastgestelden de schade
vergoed te krijgen. Ook op dit terrein heeft het Hof enkele belangwekkende
uitspraken gedaan, die in paragraaf 3.3 aan de orde komen.
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Voor alle duidelijkheid: er is geen sprake van een tegenstelling tussen de eisen in het kader van
de prejudiciele procedure en die in het kader van gedeeld bestuur.
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3.2

Vernietigingsberoep bij de nationale rechter en/of bij het Hof

Nationale steun
Met name op het terrein van door lidstaten aan ondernemingen toegekende steun
kan zowel bij de nationale rechter als bij het Hof beroep worden ingesteld tegen
besluiten van de nationale overheid respectievelijk de Commissie. Met het oog
a.

op de hierna te bespreken jurisprudentie is het noodzakelijk eerst kort in te gaan
op het toezichtsmechanisme met betrekking tot steunverlening in de artikelen 87
en 88 EG.
Voorgenomen steunmaatregelen moeten in het algemeen eerst aan de
Commissie voorgelegd worden. De Commissie dientdeze aanmeldingen ingevolge
artikel 88, derde lid, vervolgens te beoordelen en dient, indien zij van mening is
dat deze onverenigbaar is met de gemeenschappelijke markt, de in artikel 88,
tweede lid, neergelegde procedure aan te vangen.58 De betrokken lidstaat kan de
voorgenomen maatregelen niet tot uitvoer brengen voordat die procedure tot een
eindbeslissing heeft geleid, aldus de laatste volzin van artikel 88, derde lid. Dit
verbod tot tenuitvoerlegging heeft rechtstreekse werking, en daarmee komt de
nationale rechterin zicht. Het spreekt voorzich datconcurrerende ondernemingen
een groot belang hebben de onrechtmatigheid van steunverlening aan een bepaalde

onderneming te doen vaststellen en de uitvoering van dat besluit te verhinderen.
Vanwege de rechtstreekse werking van artikel 88, derde lid, laatste volzin, biedt
de rechtsgang bij de nationale rechter daartoe een goede gelegenheid.
Steunmaatregelen die doorde Commissie worden verboden in een beschikking
op basis van artikel 88, tweede lid, worden doorgaans aangeduid met de benaming
onrechtmatige of onverenigbare steun. Daarvan moet worden onderscheiden de
steun die in procedureel opzicht op onjuiste wijze (dus kortgezegd via schending
vande aanmeldingsplicht) is verleend: onregelmatige ofonwettige steun. Nationale
rechterlijke instanties dienen erop toe te zien dat lidstaten de Commissie in de
gelegenheid stellen nieuwe steunmaatregelen te beoordelen; dit brengt voor deze
instanties de plicht mee om vast te stellen of een maatregel waarvan wordt beweerd
dat hij ten onrechte niet ter kennis van de Commissie is gebracht of te vroeg tot
59

uitvoering is gebracht, een aanmeldingsplichtige steunmaatregel was.
Het Hof van Justitie heeft de verplichtingen van de nationale rechter in deze
situatie als volgt omschreven: 'de nationale rechter dient uit de miskenning van
artikel 93, derde lid,60 alle consequenties te trekken, zowel wat betreft de geldigheid
van de handelingen tot uitvoering van de steunmaatregelen als wat betreft de
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Uitvoeriger over deze materie: o.m. Barents 1995, p. 473-485.
Winter 1997, p. 50-54.
Thans artikel 88, derde lid, EG.
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terugvordering van in strijd metdeze bepaling ofeventuele voorlopige maatregelen
verleende financiele steun. ,61

Indien de Commissie vaststeltdatbepaalde steunmaatregelen onverenigbaar
zijn met het gemeenschapsrecht, wordt de betreffende lidstaat bij beschikking opgedragen deze steun terug te vorderen. Het is vervolgens aan de lidstaat uitvoering
te geven aan deze Commissiebeschikking, door de steun daadwerkelijk terug te
vorderen.

Reeds in 1973 formuleerde het Hof van Justitie de nu nog steeds geldende
hoofdregel inzake de beoordelingsruimte van de nationale rechter bij dergelijke
uitvoeringsbesluiten: tegen de tot een lidstaat gerichte beschikking van de
Commissie staat voor de begunstigde onderneming het vernietigingsberoep van

artikel 173 EG-verdrag (thans 230EG) open. Een onderneming die verzuimt deze
rechtsgang te volgen kan zich nadien in het beroep bij de nationale rechter tegen
de terugvorderingsbeschikking van de nationale autoriteiten niet beroepen op de
ongeldigheid van de beschikking van de Commissie.62 De nationale rechter moet
in die gevallen dus uitgaan van de geldigheid (rechtmatigheid) van die beschikking.
Om niet geheel duidelijke redenen oordeelde het Hof van Justitie in 1983 echter
dat een particulier zich in het kader van een nationaal beroep wel degelijk kan
beroepen op de ongeldigheid van een tot een lidstaat gerichte beschikking van
de Commissie. ook indien geen vernietigingsberoepbij hetHofis ingesteld.63 Deze

uitzondering heeft zich in latere jurisprudentie niet meer voorgedaan.
De enkele mogelijkheid van het instellen van een vernietigingsberoep bij
het Hof krachtens artikel 230 EG tegen een beschikking van de Commissie sluit
volgens het Hof niet uit dat bij de nationale rechter beroep wordt ingesteld tegen
een handeling tot uitvoering van diebeschikking. De mogelijkheid tot het instellen
van beroep bij de nationale rechter is uitsluitend afhankelijk van de voorwaarden
uit het nationale recht.64 De nationale rechter zal het beroep dus niet op voorhand
niet-ontvankelijk behoeven te verklaren.
In 1994 boog het Hof van Justitie zich opnieuw over de vraag of een
onderneming, die verzuimt een vernietigingsberoep bij het Hof in te stellen tegen
een beschikking van de Commissie tot terugvordering van steun, zich in de
nationale procedure tegen het terugvorderingsbesluit kan beroepen op de
ongeldigheid van de Commissiebeschikking. Het Hof beantwoordde deze vraag

(opnieuw) ontkennend, en kwam met een onderbouwing van dit standpunt. Van
belang was volgens het Hof dat het onherroepelijke karakter van die beschikking
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HvJ 27 september 1983, 216/82, Universiteit Hamburg, Jur 1983, p 2771.
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anders in gevaar zou komen en voorts dat een beroep op basis van artikel 173 EGverdrag zondermeer ontvankelijk zou zijn, in de zin dat de betreffende onderneming

door de beschikking van de Commissie rechtstreeks en individueel geraakt was.
Verder refereert het Hof aan het feit dat de betreffende onderneming tijdig op de
hoogte was van die beschikking en er zelfs op was geattendeerd dat daartegen
65
beroep op basis van artikel 173 EG-verdrag openstond.
Het systeem van de artikelen 87-88 EG en de daaraan verbonden rechtsbescherming lijkt evenwel niet geheel sluitend. Een niet onbelangrijk hiaat vormt
de situatie waarin de Commissie een door een lidstaat aangemelde steunregeling
verenigbaar met de gemeenschappelijke markt heeft geoordeeld, en concurrerende
ondernemingen vervolgens in rechte willen opkomen tegen een besluit tot verlening
van steun aan een onderneming. Indien de aangemelde steunregeling een algemeen
karakter heeft en niet tot een specifieke bedrijfstak is gericht, staat voor de
concurrenten geen beroep tot nietigverklaring tegen het besluit tot goedkeuring
door de Commissie open: zij zijn immers niet rechtstreeks en individueel geraakt
door de goedkeuringsbeschikking.66 Blijkens een uitspraak van het Gerecht van
eerste aanleg heeft het ook geen zin de Commissie expliciet uit te nodigen de
betreffende lidstaat dienstige maatregelen in de zin van artikel 88, eerste lid, EG
voorte schrijven. De Commissie zal op een dergelijk verzoek afwijzendreageren,
en die reactie is volgens het gerecht niet op rechtsgevolg gericht en mitsdien niet
appellabel.67 Een derde mogelijkheid voor de concurrenten zou kunnen zijn het
instellen van beroep bij de nationale rechter tegen het besluit tot steunverlening.

Via de prejudiciale procedure zou deze de vraag naar de geldigheid van de
Commissiebeschikking aan het Hof van Justitie kunnen voorleggen. Probleem
daarbij is echter dat de taak van de nationale rechter in dit verband is beperkt tot
controle op de naleving van artikel 88, derde lid, EG. In die bepaling gaat het
evenwel uitsluitend omnieuwe steunmaatregelen, terwijlinde hiervoorbeschreven
situatie sprake is van bestaande steunmaatregelen: de steun valt immers binnen
een door de Commissie goedgekeurde algemene steunregeling. Geconcludeerd
moet worden dat ook deze derde beroepsmogelijkheid geen soelaas biedt voor
de concurrenten.68 Dit gat in de rechtsbescherming dient op communautairniveau
te worden opgelost, bijvoorbeeld door wijziging van de artikelen 87-88EG of van
de ontvankelijkheidsjurisprudentie.
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HvJ 9 maart 1994, C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf, Jur. 1994, p. 1-833.
Rechtstreeks en individueel geraakt worden is voor particulieren een ontvankelijkheidsvoorwaarde

voor een vernietigingsberoep krachtens artikel 230 EG.
Gea 22 oktober 1996, zaak T-330/94, Salt Union, Jur. 1996, p 11-138
In gelijke zin Meij in zijn annotatie onder de uitspraak van het Gerecht.
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b. Communautaire steun
Ook indien een nationaal besluit tot toekenning van steun op bepalingen van het
gemeenschapsrecht is gebaseerd (hetgeen met name op het terrein van de landbouw
en van de scheepvaartindustrie veel voorkomt) kan de Commissie tot de conclusie
komen dat niet aan de communautaire voorwaarden voorsteunverlening is voldaan

en dat de steun moet worden terugbetaald. Dergelijke beschikkingen worden
doorgaans niet tot een lidstaat gericht, maar rechtstreeks aan de begunstigde
onderneming zelf. Ook in die situatie is de hiervoor besproken hoofdregel inzake
de rechtmatigheid (onaantastbaarheid) van de Commissiebeschikking van
toepassing, aldus het Hof in de zaak Wiljo uit 1997. Deze onderneming had

verzuimd rechtstreeks bij het Hof van Justitie beroep in te stellen tegen een (tot
haargerichte) beschikking van de Commissie waarin een ontheffing tothetbetalen
van een sloopbijdrage voor een schip werd geweigerd, maar kwam wel bij de
nationale rechter in beroep tegen de beschikking van de nationale autoriteiten
waarin de sloopbijdrage werd opgelegd. Het Hof van Justitie bepaalde dat de
nationale rechter in dat geval van de rechtmatigheid van die beschikking dient
69

uit te gaan.
In gevallen waarin niet zonder meer duidelijk is dat een particulier bij het
Hof/Gerecht beroep kan instellen tegen een EG-besluit, kan de rechtmatigheid
van een dergelijk besluit wel bij de nationale rechter aan de orde worden gesteld.
Aldus besliste het Hof van Justitie in de zaak Eurotunnel uit 1997, waarin de
geldigheid van een richtlijnbepaling ter discussie stond.70

Op grond van deze jurisprudentie moet worden geconcludeerd dat particulieren
die worden getroffen door een besluit van een EG-instelling en die de geldigheid
van dit besluit aan de rechter willen voorleggen tijdig dienen na te gaan of
vernietigingsberoep bij het Hof/Gerecht openstaat.71 Is dit het geval, en wordt
verzuimd dit beroep in te stellen, dan zijn nationale rechterlijke instanties die nadien
worden geadieerd gehouden uit te gaan van de rechtmatigheid (en dus onaantastbaarheid) van het EG-besluit.72 De beoordelingsruimte van de nationale rechter
wordt aldus ingrijpend beperkt. Weliswaar zou deze in beginsel op grond van aan
het nationale recht ontleende argumenten kunnen beslissen dat het terugvorderingsbesluit onrechtmatig is, doch met een dergelijk oordeel wordt afbreuk gedaan aan
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HvJ 30 januari 1997, C-178/95, Wiljo NV, Jur. 1997, p. 1-585.
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HvJ 11 november 1997, C-408/95, Eurotunnel, Jur. 1997, p. 1-6315.
De bekendmaking van dergelijke besluiten kan overigens een probleem vormen. Het Hof van Justitie
is streng ingeval te laat beroep wordt ingesteld tegen besluiten die (uitsluitend) zijn gepubliceerd
in het Publicatieblad. Zie Vermeulen 1993, p 207-210 met betrekking tot terugvordering van steun
onder het EGKS-verdrag.
Deze systematiek lijkt sterk op de verhouding tussen het beroep bij de administratieve rechter en
dat bij de burgerlijke rechter in Nederland.
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de uitvoering van het gemeenschapsrecht door de lidstaat. De lidstaat zal in een
infractieprocedure kunnen worden veroordeeld.
In gevallen waarin niet duidelijk is of voor de begunstigde onderneming
beroep openstaat tegen het Commissiebesluit, moet de nationale rechter deze vraag
(en die naar de geldigheid van het betreffende besluit) bij de beoordeling van het
beroep tegen het uitvoeringsbesluit langs prejudiciele weg aan het Hof voorleggen.

73

Met name in situaties waarin voor particulieren als gevolg van de strenge
ontvankelijkheidsvoorwaarden van artikel 230, vierde alinea EG geen beroep
openstaat, kan het voorkomen dat lidstaten als zodanig een vernietigingsberoep
instellen tegen een besluit van een EG-instelling. Mocht een dergelijk beroep tot
succes leiden, dan wordt daarmee voorkomen dat organen van die lidstaat
belastende uitvoeringsbesluiten moeten nemen jegens particulieren. Deze
particulieren hebben erdan ook een groot belang bij aan te dringen op het instellen
van een vernietigingsberoep door een lidstaat bij het Hof.
In de zogenaamde 'Bananenkwestie' stelden zowel de Bondsrepubliek
Duitsland als de onderneming Atlanta in mei 1993 bij het Hofvernietigingsberoep
in tegen bepalingen van verordening 404/93 van de Raad. (Deze verordening had
tot gevolg datondernemingen als Atlanta minderbananen mochten invoeren.) Beide
verzochten het Hof daarnaast een voorlopige voorziening, welke verzoeken op

respectievelijk 29 juni en 6 juli 1993 door de president van het Hof werden
afgewezen.74 Atlanta verzocht daarnaast een Duitse bestuursrechter met een beroep

op de ongeldigheid van de verordening om bij wijze van voorlopige voorziening
een (hoger) invoercontingent toe te wijzen. Deze rechter twijfelde eveneens aan
de rechtmatigheid en wees het verzoek toe, conform de voorwaarden uit de zaak
Zuckerfabrik Siiderdithmarschen. Op dezelfde datum, 1 december 1993, werd de
geldigheidsvraag door de Duitse rechter langs prejudiciele weg aan het Hof van
Justitie voorgelegd. Nog voordat het Hofop deze vraag kon ingaan, deed het Hof
uitspraak op de vernietigingsberoepen die doorde Bondsrepubliek en door Atlanta
waren ingesteld. Deze beroepen werden afgewezen75 respectievelijk nietontvankelijk verklaard76; het Hof achtte de verordening dus niet onrechtmatig.
De Duitse rechter, die geen rekening had kunnen houden met deze uitspraken,
besloot de prejudiciele vraag te handhaven, hoewel daarin grotendeels dezelfde
argumenten tegen de geldigheid van de verordening waren aangevoerd. In de

Zie de zaak Foto-Frost, besproken in § 2.3. Indien denationale rechter het gemeenschapsrecht zonder
meer geldig acht kan hij zonder verwijzing uitspraak doen.
74 Zaken C-280/93 (BRD-Raad) en C-286/93 (Atlanta-Raad), beide niet in de Jurisprudentie
opgenomen.
75
HvJ 5 oktober 1994, C-280/93, BRD-Raad, Jur. 1994, p. 1-4973.
76
HvJ 21 juni 1994, C-286/93, Atlanta/Raad en Commissie, niet in Jur.
73
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beantwoording van de prejudiciele vraag naar de geldigheid van de verordening
verwijst het Hof vervolgens naar de uitspraak op het vernietigingsberoep van de
BRD, waarbij wordt overwogen dat het Hof in de verwijzingsbeschikking noch
in de ingediende opmerkingen reden ziet dat oordeel te herzien.77 De ongeldigheidsargumenten die door het Hof nog niet waren beoordeeld worden in de
prejudiciele zaak wel volledig doorhet Hofgetoetst, waarbij wordt geconcludeerd
dat de verordening om die redenen evenmin ongeldig kan worden geacht. 78
Deze aanpak van het Hof leidt tot de conclusie dat nationale rechters, die

de geldigheid van een gemeenschapsbesluit langs prejudiciele weg aan het Hof
willen voorleggen, zoveel mogelijk rekening dienen te houden met (eerdere)
uitspraken van het Hof waarin die geldigheid al aan de orde is geweest. Dit geldt
met name voor kort geding-rechters, die moeten beoordelen of vooruitlopend op

het oordeel van het Hof een voorlopige voorziening moet worden getroffen.
Rechters in bodernzaken moeten het oordeel van het Hof met betrekking tot de
geldigheid van gemeenschapsbepalingen zonder meer afwachten alvorens zij
uitspraak kunnen doen.

Dit werd bevestigd in de zaak Atlanta I, waarin het Hof eveneens op 9 november
1995 uitspraak deed. Het Hofvoegdedaarin een voorwaarde toe aan de voorwaarden die reeds in de zaak Zuckerfabrik Suderdithmarschen79 waren gesteld:

'Bij de beoordeling van de voorwaarden voor het treffen van en maatregel in
kort geding moet de nationale rechter ingevolge artikel 5 van het Verdrag de
uitspraak van de gemeenschapsrechteroverde voorhem aanhangige problemen
eerbiedigen. Aldus mag de nationale rechter, wanneer het Hof een beroep tot
nietigverklaring van de betrokken verordening ten gronde heeft verworpen
of in het kader van een verzoek om een prejudiciele beslissing over de
geldigheid heeft vastgesteld, dat bij onderzoek van de prejudiciele vragen niet
is gebleken van feiten ofomstandigheden die de geldigheid van de verordening
kunnen aantasten, geen voorlopige maatregelen meer treffen of dient hij deze
te beeindigen, tenzij voorhemandereonwettigheidsgronden worden aangevoerd
dan de middelen tot nietigverklaring of de onwettigheidsgronden die het Hof
in zijn arrest heeft afgewezen. Hetzelfde geldt, wanneer het Gerecht van eerste
aanleg bij een in kracht van gewijsde gegaan arrest een beroep tot nietigverklaring van de verordening ten gronde heeft verworpen of een exceptie van
,80
onwettigheid heeft afgewezen.
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Met deze overweging dwingt het Hof de nationale rechters het oordeel van het
Hof respectievelijk het Gerecht van eerste aanleg te volgen voor wat betreft de
geldigheid/rechtmatigheid van gemeenschapsbesluiten. Deze stap was noodzakelijk,
aangezien bepaalde nationale rechters in weerwil van het oordeel van het Hof toch
bleven uitgaan van de ongeldigheid van die besluiten, en op grond daarvan
voorlopige voorzieningen bleven treffen. 8t
Indien het Hof oordeelt dat een gemeenschapsbesluit niet onrechtmatig kan
worden geacht, zal in het algemeen moeten worden geconcludeerd dat de nationale
rechter eveneens uit zal moeten gaan van de rechtmatigheid van het betreffende
EG-besluit. In dat opzicht is de situatie gelijk aan de hoofdregel uit de zaak
Capolongo. Slechts ingeval de geldigheid/rechtmatigheid van het EG-besluit in
het geding voorde nationalerechter wordtbestreden met geheel andere argumenten
dan die door het Hof in het 230 EG-beroep zijn getoetst, zou de rechter kunnen
twij felen aan die geldigheid. Uiteraard dient de nationale rechter in een dergelijk
geval de vraagnaarde geldigheid langs prejudiciele weg aan hetHof voor te leggen.
Rechterlijke instanties die in weerwil van een ongegrond vernietigingsberoep bij
het Hof toch uitgaan van de ongeldigheid van een EG-besluit, en op grond daarvan
voorlopige voorzieningen toekennen, gaan hun boekje dan ook te buiten. 82
3.3

Aansprakelijkheid bij gedeeld bestuur

Ingeval organen van lidstaten uitvoering geven aan beweerdelijk onrechtmatige
EG-besluiten en daarbij schade ontstaat voor particulieren, rijst de vraag langs
welke weg de gelaedeerden deze schade vergoed moeten zien te krijgen. In dit
verband is van belang dat artikel 235 EG het Hof van Justitie exclusief bevoegd
verklaart kennis te nemen van geschillen over de vergoeding van door de EGinstellingen toegebrachte schade, zoals bedoeld in artikel 288, tweede lid, EG.
Bovendien kan onder omstandigheden op grond van artikel 230 EG een
vernietigingsberoep tegen het EG-besluit worden ingesteld. Naast deze rechtsgangen staat in het algemeen volgens het nationale procesrecht beroep open tegen
het uitvoeringsbesluit. Over de verhouding tussen deze rechtsgangen heeft het
Hof van Justitie een aantal uitspraken gedaan.
In de eerste plaats dient in dit verband (kort) aandacht te worden besteed aan de
verhouding tussen het vernietigingsberoep en het schadevergoedingsberoep bij
het Hof (hoewel de nationale rechtsgang hierbij dus nog niet in beeld is). In de
vroegejurisprudentie oordeelde hetHof dat schadevergoeding wegens onrechtmati-
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Zie hoofdstuk 5, § 2.8.
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ge besluiten van EG-instellingen slechts mogelijk was indien een dergelijk besluit
eerst was vernietigd in een procedure op grond van artikel 173 EEG-verdrag. 83

In een later stadium wijzigde het Hof zijn aanpak en kwam het tot de conclusie
dat het schadevergoedingsberoep een zelfstandige rechtsgang is met een ander
doel dan het vernietigingsberoep. Dit brengt mee dat toekenning van schadevergoeding ook mogelijk is zonder een voorafgaande vernietiging.84 Een belangrijke

uitzondering vormt evenwel de situatie waarin een particulier heeft verzuimd een
vernietigingsberoep in te stellen en in een schadevergoedingsberoep vervolgens
een vordering instelt die in materieel opzicht neerkomt op een vernietigingsberoep,
doordat (slechts) de schade wordt geclaimd die rechtstreeks voortkomt uit het
vernietigde besluit. Het gaat dan om financiele besluiten waarvan het bedrag gelijk
is aan de geclaimde schade. In die gevallen is volgens het Hof sprake van een
verkapt vernietigingsberoep en wordt de schadeclaim niet-ontvankelijk verklaard
(of afgewezen).85

In de jaren zeventig formuleerde het Hof van Justitie een hoofdregel voor de
verhouding tussen nationale rechtsgangen en het schadevergoedingsberoep bij
het Hof. Wanneer particulieren schade lijden door besluiten of handelingen van
nationale bestuursorganen, die verband houden met handelingen van EGinstellingen, dienen volgens het Hof eerst de nationale rechtsgangen te worden
gevolgd. Aldus kan worden vastgesteld of, en in hoeverre, de nationale overheid
aansprakelijk is voor de ontstane schade. Pas nadat de nationale rechtsmiddelen
zijn uitgeput kan ingevolge deze jurisprudentie bij het Hof een schadevergoedingsberoep tegen de gemeenschapsinstelling worden ingediend. Zo werd in de
zaak Haegeman bij het Hof een beroep tot schadevergoeding wegens aansprakelijkheid van de gemeenschap ingesteld. Deze onderneming was getroffen door een
doorde nationale autoriteiten teruitvoering van het gemeenschapsrecht opgelegde
heffing. Het Hof achtte het beroep ontvankelijk, maar verwierp het verzoek tot
schadevergoeding in dit stadium. Naarhet oordeel van hetHofhieldde aansprakelijkheid van de gemeenschap verband met de wettigheid van de inning van de
bestreden heffing en diende de nationale rechterdie wettigheid eerst te onderzoeken:6 Later is het Hof strenger geworden en is het uitputten van de nationale
rechtsmiddelen een ontvankelijkheidsvereiste geworden voor schadevergoe-

dingsberoepen bij het Hof.
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De nationale rechter die de rechtmatigheid van een nationaal besluit dat verband
houdt meteen EG-besluit moet beoordelen beschikt (uiteraard) overde mogelijkheid middels een prejudiciele vraag een oordeel van het Hof te verkrijgen over
de geldigheid van dat EG-besluit. Eind jaren zeventig oordeelde het Hof dat dit
prejudicieel stelsel ook van belang is bij schadevergoedingsberoepen:
'[Het beroep op grond van artikel 215, tweede alinea] dient te worden
beoordeeld in verband met de systematiek der in het Verdrag aan particulieren
verleende rechtsbescherming. Achteen particulier zich door de toepassing van
een door hem onrechtmatig geachte normatieve handeling der Gemeenschap
gelaedeerd, dan beschikt hij, wanneer de uitvoering der handeling aan de
nationale overheid is toevertrouwd, over de mogelijkheid om, ter gelegenheid
van die uitvoering, de rechtsgeldigheidderhandelingin een tegen denationale
overheid gevoerd geding voordenationalerechteraan te vechten. De nationale
rechter kan, casu quo moet zich dan, in voege als in artikel 177 voorzien, met
een vraag betreffende de geldigheid van de omstreden handelingder Gemeenschap tot het Hof van Justitie wenden. ,88

Met deze overweging geeft het Hof aan dat particulieren de onrechtmatigheid van
een EG-besluit ter uitvoering waarvan een nationaal besluit is genomen bij de
nationale rechter aan de orde moeten stellen in het kader van een beroep tegen
het nationale besluit. Dit impliceert dat particulieren zich in een dergelijk geval
niet rechtstreeks tot hetHofkunnen wenden, voorzover in die procedure in wezen
niets anders wordt gevorderd dan hetgeen ook doorde nationale rechterhad kunnen
worden vastgesteld. Geconcludeerd moet worden dat de bevoegdheidsafbakening
op dit terrein niet voortvloeit uit de artikelen 235/288 EG, maar uit artikel 234
EG.89

Ingeval de nationale rechter nevenvorderingen zoals de betaling van rente
heeft afgewezen kunnen deze vorderingen niet nadien in een schadevergoedingsberoep tegen de Gemeenschap worden ingesteld; hetHofhoudt in ditopzicht
vast aan de exclusieve bevoegdheid van de nationale rechter.90
In de zaak Krohn uit 1986 heeft het Hof van Justitie een belangrijke nuancering
aangebracht op de hoofdregel dat eerst de nationale rechtsmiddelen moeten zijn
uitgeput alvorens een schadevergoedingsberoep bij het Hof ontvankelijk kan zijn.
Deze onderneming had bij een Duitse bestuursrechter een vernietigingsberoep
ingesteld tegen de weigering een invoervergunning te verstrekken. Deze weigering
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HvJ 5 december 1979, gevoegde zaken 116 en 124/77, Amylum, Jur. 1979, p. 3497.
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90
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vloeide voort uit een besluit van de Commissie. Terwijl dit beroep nog aanhangig
was stelde de onderneming bij het Hoftevens een schadevergoedingsberoeptegen
de Commissie in. In dat beroep werd vergoeding gevorderd van vervolgschade,
die naar het oordeel van de onderneming aan de Commissie moest worden
toegerekend; in de nationale procedure kon geen vergoeding van deze schade
worden verkregen. De Commissie beriep zich evenwel op het vereiste van uitputting
van de nationale rechtsmiddelen, en concludeerde dat het beroep bij het Hof niet-

ontvankelijk was. Het Hof verwierp dat standpunt:
'Het beroep totschadevergoeding moet (..) worden beoordeeld in het licht van
het gehele stelsel van de rechtsbescherming van particulieren, en de
ontvankelijkheid ervan kan in bepaalde gevallen afhankelijk zijn van de vraag.
of de nationale rechtsmiddelen waarmee nietigverklaring van het besluit van
de nationale instanties kan worden verkregen, uitgeput zijn. Daarbij is echter
ook van belang, of die nationale rechtsmiddelen de bescherming van de
betrokken particulieren doeltreffend waarborgen, doordat zij tot vergoeding
van de gestelde schade kunnen leiden. ,91

Vervolgens stelde het Hof vast dat de vernietiging van het nationale besluit en
de afgifte van de invoervergunning niet de schade zouden kunnen goedmaken die
jaren eerder was geleden, en dat een schadevergoedingsberoep bij het Hof
noodzakelijk zou zijn omdie schade vergoed te kunnen zien. HetHofconcludeerde
dat voor de ontvankelijkheid van het schadevergoedingsberoep in dit geval daarom
92
niet kan worden verlangd dat de nationale rechtsmiddelen uitgeput zijn.
Met deze overwegingen heefthetHofaangegeven hoe de verhouding tussen
de communautaire rechtsgang en de rechtsgang bij nationale rechterlijke instanties
moet worden begrepen.
Dat de bevoegdheidsverdeling tussen het Hof en de nationale rechter in bepaalde
feitencomplexen tot een reeks van opeenvolgende procedures kan noodzaken, wordt
treffend geillustreerd in de landbouwzaken Asteris en SLOM.
In de zaak Asteris, waarin het Hof van Justitie in 1988 uitspraak deed, ging
het om verordeningen van de Commissie inzake het landbouwbeleid. In deze
verordeningen waren coefficienten opgenomen op basis waarvan Griekse
tomatenproducenten financiele steun kregen. De Griekse overheid achtte deze te
laag en stelde een vernietigingsberoep in, dat door het Hof werd toegewezen. 93
Een door de producenten tegen de Commissie ingestelde schadevergoedingspro-

91
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HvJ 26 februari 1986, zaak 175/84, Krohn, Jur. 1986 p. 753, r.0.27.
Idem, r.0.28 en 29.
HvJ 19 september 1985. 192/83, Griekenland-Commissie, Jur. 1985, p 2802.
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cedure op grond van artikel 178 EG-verdrag (thans 235 EG) werd door het Hof
evenwel afgewezen aangezien volgens het Hof geen sprake was van een gekwalificeerde schending van een hogere rechtsregel of een klaarblijkelijke en ernstige
miskenning van de bevoegdheden van de zijde van de Commissie.94 Een ter
uitvoering van eerstgenoemde uitspraak vastgestelde nieuwe Commissieverordening
inzake aanvullende productiesteun kwam niet aan alle bezwaren van de Griekse

overheid en de producenten tegemoet, en deze stelden dan ook een beroep wegens
nalaten in vanwege de kennelijke weigering volledige uitvoering te geven aan dit
arrest. Ook dit beroep had succes. 5 Naast dit rechtstreekse beroep bij het Hof
startten de ondernemingen echter ook een nationale procedure tegen de Griekse
overheid, waarin het verschil werd gevorderd tussen de daadwerkelijk ontvangen
steun en de steun waarop zij recht zouden hebben zonder de onwettigheid van de
verordeningen. De betreffende rechter stelde vervolgens prejudiciele vragen met
betrekking tot (onder meer) zijn bevoegdheid om van deze vordering kennis te
nemen. Daarnaast werd het Hof gevraagd of de uitspraak van het Hof waarin de
aansprakelijkheid van de Commissie werd afgewezen in de weg staat aan een

vordering op dezelfde gronden tegen de Griekse autoriteiten. In de beantwoording
van de eerste vraag wees hetHoferop dat inzake schadevorderingen hetgemeenschapsrechtdenationale regels betreffende de rechterlijke bevoegdheid ten aanzien
van geschillen waarbij onderdanen van de betrokken staat partij zijn, onverlet laat;
de exclusieve bevoegdheid van het Hof op basis van artikel 178 heeft alleen
betrekking op tegen de gemeenschap ingestelde vorderingen. Nationale rechterlijke
instanties blijven derhalve bevoegd tot kennisneming van vorderingen tot vergoeding van schade die nationale instanties bij de toepassing van het gemeenschapsrecht aan particulieren hebben veroorzaakt.'6 Met betrekking tot de tweede vraag
overwoog het Hof, dat de uitspraak waarin de aansprakelijkheid van de gemeenschap werd afgewezen, er aan in de weg staat dat een nationale instantie die zich
ertoe heeft bepaald uitvoering te geven aan de gemeenschapsregeling, waarvan
de onwettigheid haar niet is toe te rekenen, op dezelfde grond aansprakelijk kan

worden gesteld. Anderzijds verzet dit arrest zich volgens het Hof niet tegen een
aansprakelijkheidsvordering tegen de bevoegde nationale autoriteiten, die op een
andere grondslag dan de onwettigheid van de in dat arrestbetrokken gemeenschapsregeling is gebaseerd en is gericht op vergoeding van de schade die de nationale

19 september 1985, gevoegde zaken 194-206/83, Asteris, Jur. 1985, p. 2821. Genoemde
van artikel
vereisten zijn de (strenge) criteria voor aansprakelijkheid van de Gemeenschap op basis

94

HvJ
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HvJ 26 april 1988, gevoegde zaken 97,193,99 en 215/86, Asteris e.a.. Jur. 1988, p. 2181.
HvJ 27 september 1988, gevoegde zaken 106-120/87, Asterise.a., Jur. 1988, p. 5515, overwegingen

178 indien het gaat om normatieve handelingen (d. w.z. algemene regelingen)
96

12-15.
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autoriteiten, ook al hebben zij in het kader van het gemeenschapsrec

aan particulieren hebben veroorzaakt. 97

ht gehandeld,

De SLOM-affaire biedt (eveneens) een treffende illustratie van de

bevoegdheidsverdeling tussen het Hof van Justitie en de nationale rechterlijke instanties.
Eindjaren zeventig werd opcommunautairniveau een regeling terbeperking van
de melkproductie ingesteld die voorzag
in een vergoeding voor ondernemingen
die gedurende vijfjaar hun productie zouden
stilleggen. Daarnaast werd, omdat
deproblemen hierdoornog niet voldoende werden bestreden, een systeemingesteld
waarbij landbouwondernemingen nog maareen bepaald percentage van de productie
in het referentiejaar 1983 mochten
produceren. Laatstgenoemde regeling werd
toegepast door de autoriteiten van de lidstaten. Doordat de samenloop van beide
regelingen onvoldoende was onderkend kwam een groep ondernemingen, die na
de productiestop weer wildegaan produceren, in de problemen. Deze ondernemingenhadden in 1983 geen melk geproduceerd enkwamen
daardoornietinaanmerking
voor een (heffingvrij) quotum, aangezien de hoogte
van dit quotum afhankelijk
was van de productie in dat referentiejaar. In
hetbij de nationale rechteringestelde
beroep tegen de afwijzing van het quotum werd de ongeldigheid van de communautaire regeling aangevoerd. De betreffende instantie verwees de
geldigheidsvraag
langs prejudiciBle weg naar het Hof van Justitie,'8 dat de regeling ongeldig
verklaarde voor zoverdaarin geen regeling was
opgenomen voorde hierbedoelde
situaties.99 De nationale rechter bepaalde
vervolgens dat de uitvoeringsregeling
eveneens gedeeltelijk onrechtmatig was. Deze kon evenwel niet tot toekenning
van een quotum overgaan, aangezien de betreffende
regelingen daarin nog niet
voorzagen. Toen de regelingen jaren later pas aangepast waren, hadden de
ondernemingen een aanzienlijke schade geleden. Voornoemde nationale rechter
wees in de einduitspraak een beroep tot
vergoeding van de schade af. De nationale
overheid kon niet aansprakelijk worden gehouden aangezien de communautaire
regeling naar het oordeel van de rechter niet voorzag in toekenning van quota
en
deze evenmin toestond dat in afwijking van de regeling quota werden toegekend.too
De ondernemingen stelden vervolgens een beroep tot schadevergoeding bij het
Hof in. Het Hof besliste in een interlocutoire uitspraak dat de
gemeenschap
aansprakelijk was voor een deel van de schade als gevolg van de onrechtmatige
wetgeving.101 De definitieve uitspraak inzake de toekenning van schadevergoeding
werd pas onlangs door het Hof gewezen. 102

97

Idem, overwegingen 16-20.

98 CBb 14 maart 1986, AB 1986, 576.
99 HvJ 28 april 1988, zaak 120/86, Mulder l, Jur.
1988, p. 2321.
100 CBb 30 november 1988, UCB 1988, nr. 84.
101
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HvJ 19 mei 1992, zaken C-104/89 en C-37/90, Mulder Il, Jur. 1992,
p I-3061.
HvJ 27 januari 2000, zaken C-104/89 en C-37/90,
Mulder III, Jur. 2000, p. 1-203.
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Verkeer tussen de nationale rechter en de Commissie

In bepaalde geschillen heeft de nationale rechter informatie van de Europese
Commissie nodig om het aan hem voorgelegde geschil te beslechten. Op diverse
terreinen van het gemeenschapsrecht verricht de Commissie immers activiteiten
die vergelijkbaar zijn met handelingen van nationale bestuursorganen. Dit doet
zich onderandere voorbij de handhaving van het mededingingsrecht, de steunverlening en het landbouwbeleid/visserijbeleid. Het kan dan nodig zijn dat de nationale
rechter beschikt over documenten van de Commissie, of ambtenaren van de
Commissie laat getuigen. In de verdragen is geen voorziening getroffen voor
dergelijke situaties. Mede als gevolg van dejurisprudentie van hetHof van Justitie

zijn recentelijk alsnog geschreven 'procesrechtelijke voorzieningen' voor de
samenwerking tussen de nationale rechter en de Commissie tot stand gekomen.
4.1

Inlichtingenplicht van de Commissie

De eerste zaak waarin een nationale rechterlijke instantie het Hof van Justitie te
hulp riepteneindebijstand van de Commissie af te dwingen betrofeen Nederlandse
visserijkwestie.'03 In de zaak Zwartveld verzocht een Nederlandse rechtercommissaris de Commissie om inzage in door haar ambtenaren opgemaakte
controle-rapporten betreffende de naleving van de visserijquota; voorts wenste
de rechter-commissaris deze ambtenaren als getuigen te horen. De Commissie wees
beide verzoeken echter af. De rechter-commissaris richtte zich vervolgens tot het
Hofvan Justitie.104 DeCommissie achtte dit verzoekniet-ontvankelijk omdat artikel

177 EEG-verdrag niet voorziet in deze procedure. Het Hof overwoog:
'(...) de betrekkingen tussen de Lid-Staten en de gemeenschapsinstellingen
(worden) ingevolge artikel 5 EEG-Verdrag beheerst door het beginsel van loyale
samenwerking. Dit beginsel verplicht niet enkel de Lid-Staten alle dienstige
maatregelen te nemen om de draagwijdte en de doeltreffendheid van het
gemeenschapsrechtte waarborgen (...), maarhet verlangtook, datde gemeenschapsinstellingen en de Lid-Staten over en weer loyaal samenwerken (...).
Deze verplichting van de gemeenschapsinstellingen tot samenwerking is van

bijzonder belang in betrekkingen met de rechterlijke autoriteiten van de LidStaten, die tot taak hebben te waken over de toepassing en de eerbiediging van
het gemeenschapsrecht in de nationale rechtsorde.(...)

103

104

Het is niet onwaarschijnlijk dat rechterlijke instanties reeds in de jaren tachtig behoefte hadden

aan bijstand van de Commissie en deze niet kregen. Hiervan zijn echternauwelijks ofgeen concrete
gegevens beschikbaar.
De rechter-commissaris deed dit niet langs de weg van artikel 177 EG-verdrag (thans 234 EG) maar
met een beroep op het Protocol Voorrechten en Immuniteiten.
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In dit geval nu gaat het om een verzoek van een nationale rechter die een
gerechtelijk vooronderzoek verricht terzake van overtredingen van een
gemeenschapsregeling, en heeft het verzoek betrekking op mededeling van
informatie over feiten waaruitdie overtredingen kunnen blijken. Medewerking
aan een dergelijk nationaal gerechtelijk vooronderzoek, in de vorm van
overlegging aan de nationale rechter van documenten en het verlenen van
machtiging aan haar ambtenaren om in de nationale procedure als getuige op
te treden, vormt een verplichting voor iedere gemeenschapsinstelling, en met
name voorde Commissie, die ingevolge artikel 155 EEG-Verdragtot taak heeft,
toe te zien op de toepassing van de bepalingen van het verdrag en van de
bepalingen die de instellingen krachtens het Verdrag vaststellen.
Het Hof van Justitie (..) moet in deze omstandigheden rechterlijk toezicht op
de nakoming van de in casu op de Commissie rustende verplichting tot loyale
samenwerking kunnen uitoefenen, wanneer het daartoe door een nationale
rechterlijke autoriteit wordt aangezocht langs een beroepsweg die past bij
hetgeen deze autoriteit wenst te bereiken.'

Vervolgens verklaarde het Hof het verzoek ontvankelijk en gelastte het de
Commissie de documenten te verstrekken en de ambtenaren te machtigen te
getuigen, dan wel de dringende redenen aan te geven die de weigering daarvan
zouden rechtvaardigen. 105
Ook zondereen grondslag in het verdrag acht het Hof zich derhalve bevoegd
aan de communautaire instellingen een plicht tot samenwerking met nationale
rechterlijke instanties op te leggen. Opnieuw blijkt de cruciale rol van artikel 5
EG-verdrag/artikel 10 EG bij het opleggen (in dit geval aan de Commissie en de
andere instellingen) van verplichtingen die niet op een verdragsbepaling gebaseerd

kunnen wor(len:06 Dnjber stelt terecht dat deze bepaling twee kanten op werkt:
van de EG-instellingen naar de nationale autoriteiten en vice versa. 107
4.2

Samenwerking in het mededingingsrecht

In het mededingingsrecht zijn de nationale rechter en de Commissie beide belast
met de toepassing van de artikelen 81 en 82 EG, voorheen 85 en 86 van het EGverdrag. Een jaar na de Zwartveld-zaak bepaalde het Hof in de zaak Delimitis
'(...) datde nationale rechter, voorzoverhetnationale procesrechtzulks toelaat
en onverminderd artikel 214 EEG-verdrag, altijd bij de Commissie inlichtingen

105

HvJ 13 juli 1990, zaak 2/88, J.J. Zwariveld e.a., Jur. 1990. p. 1-3365.

106

In hoofdstuk 2 bleek dat artikel 10 EG werd gebruikt om de nationale rechter verplichtingen op

107

te leggen (§ 4.5).
Drijber 1996, p. 350
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kan inwinnen over de stand van de procedure die deze instelling in voorkomend
geval heeft ingeleid, en over de waarschijnlijkheid dat zij zich krachtens
Verordening nr. 17 officieel uitspreekt over de litigieuze uitspraak.
Onder dezelfde voorwaarden kan de nationale rechter wanneer de concrete
toepassing van art. 85 lid 1 of art. 86 bijzondere moeilijkheden oplevert, met
de Commissie contact opnemen om de economische enjuridische inlichtingen
,108
in te winnen die zij hem kan verschaffen (...).

Mede naaraanleiding van deze uitspraak verscheen begin 1993 de'Bekendmaking
betreffende de samenwerking tussen de Commissie en de nationale rechterlijke
instanties voor de toepassing van de artikelen 85 en 86 van het EEG-Verdrag' in
het Publicatieblad.'09 De Commissie constateert in ditbesluit dat zowel nationale
als communautaire instellingen met de dagelijkse toepassing van het communautaire
mededingingsrecht zijn belast en dat deze autoriteiten en rechterlijke instanties
elk hun eigen taken en verantwoordelijkheden hebben. De bevoegdheid van de
nationale rechter in mededingingszaken is gebaseerd op de rechtstreekse werking
van de artikelen 85, eerste lid, en 86 van het EEG-verdrag. Met de bekendmaking
beoogt de Commissie te verduidelijken hoe zij voor de toepassing van de artikelen
85 en 86 van het EEG-verdrag in individuele gevallen tot een nauwere samenwerking met de nationale rechterlijke instanties denkt bij te dragen, zulks met het oog
opde goede werking van de concurrentie opde interne markt."0 Vervolgens stelt
de Commissie vast dat de nationale rechterlijke instanties en de Commissie elk
hun specifieke bevoegdheden hebben; de Commissie heeft tot taak het algemeen
belang van de Gemeenschap te dienen terwijl de nationale rechterlijke instanties
tot taak hebben de subjectieve rechten van particulieren in hun wederzijdse
betrekkingen te handhaven. De bevoegdheid van de nationale rechter vloeit voort
uit de rechtstreekse werking van de artikelen 85, eerste lid, en 86 van het EEGverdrag.111 Hij oefent deze bevoegdheid uit overeenkomstig het nationale
procesrecht, waarbij van belang is dat het Hof van Justitie onder meer heeft bepaald
dat elk doorhet nationale recht geboden type rechtsvordering moet kunnen worden
gebruikt om de eerbiediging van rechtstreeks werkende gemeenschapsbepalingen
te verzekeren op dezelfde voorwaarden inzake ontvankelijkheid en procedure als
zouden gelden indien het erom ging de eerbiediging van nationaal recht te
verzekeren.112 Volgens de Commissie betreft deze gelijkheid van behandeling niet

108
109
110
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HvJ 28 februari 1991, zaak C-234/89, Delimitis, Jur. 1991, p. 1-935.
Besluit 93/C 39/05. Pb. 1993 C 39 (hierna: de Bekendmaking 1993).
Artikelen 1-3 van de Bekendmaking 1993.
HvJ 30 januari 1974, 127/73. BRT/Sabam, Jur. 1974, p. 51.
Artikel 10 van de Bekendmaking 1993, onder verwijzing naaro.m. HvJ 16 december 1976, 33116.
Rewe. Jur. 1976, p. 1989 en HvJ 9 november 1983, 199/82, San Giorgio, Jur. 1983. p.3595. Deze
jurisprudentie wordt in hoofdstuk 4 uitvoerig besproken.
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enkel de definitieve vaststelling van de schending van de mededingingsregels,
maar alle rechtsmiddelen die tot een doeltreffende rechtsbescherming kunnen
bijdragen. De communautaire justitiabele heeft er bijgevolg recht op dat de
nationale rechterlijke instanties hem voorlopige maatregelen toekennen, dat bij

rechterlijk bevel de inbreuk op het communautaire mededingingsrecht waarvan
hij het slachtoffer is daadwerkelijk wordt beeindigd en dat de als gevolg daarvan
geleden schade hem wordt vergoed, wanneerdiezelfde rechtsmiddelen in procedures
naar analoog nationaal recht van toepassing zijn. 113 Waar de Commissie
voornemens is voorrang te geven aan aanmeldingen, klachten en ambtshalve
ingeleide procedures welke voor de Gemeenschap van bijzonder politiek,
economisch ofjuridisch van belang zijn, resteren voor de nationale rechterlijke
instanties de in dat opzicht minder belangrijke zaken.'14 Aansluitend wijst de
Commissie ten behoeve van ondernemingen die inbreuken op het mededingingsregime voor de nationale rechter brengen op een aantal voordelen van die procedure

ten opzichte van de procedure bij de Commissie:
-

-

'uitsluitend nationale rechterlijke instanties zijn bevoegd schadevergoeding (alsmede vergoeding van proceskosten) toe te kennen als gevolg
van inbreuken op de artikelen 85 en 86;'
'de nationale rechter kan over het algemeen sneller dan de Commissie
voorlopige maatregelen treffen en gelasten de inbreuk te beeindigen;'
'alleen bij de nationale rechter kunnen op het gemeenschapsrecht
gebaseerde vorderingen en nationale vorderingen gecombineerd
worden. ,115

Na een gedetailleerde beschrijving van de rol van de nationale rechter' 16 wordt
vervolgens aangegeven hoe de Commissie in concreto zal bijdragen aan de
samenwerking: de Commissie zal haarbeleid metbetrekking tot vrijstellingsverordeningen en bekendmakingen meteen algemene strekking voortzetten; indien deze
en andere publicaties voor de nationale rechter niet mochten volstaan kan
laatstgenoemde concrete inlichtingen van procedurele aard vragen en voorts kan
de nationale rechter de Commissie over rechtsvragen raadplegen. 117

113
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Artikel 11 van de Bekendmaking 1993. Opmerkelijk is dat dit standpunt zijn grondslag vindt in
de jurisprudentie van het Hof van Justitie, zonder dat ernaar verwezen wordt. Zie hoofdstuk 4.
Artikelen 13-15 van de Bekendmaking 1993.
Artikel 16 van de Bekendmaking 1993.
Mededingingszaken worden in Nederland grotendeels langs civielrechtelijke weg afgehandeld;
vanwege de bestuursrechtelijke invalshock van dit onderzoek wordt daarom niet verder op deze
materie ingegaan.
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Zie over deze Bekendmaking o.m. Bourgeois 1993 en Drijber 1996.

Nationale rechter en communautaire instellingen

Het is de bedoeling dat nationale rechterlijke instanties zich middels de
samenwerking met de Commissie een eigen oordeel kunnen vormen over de
verenigbaarheid van de bestreden handelspraktijken met de artikelen 81 en 82 EG.
Het in artikel 81, eerste lid, neergelegde verbod heeft rechtstreekse werking; de
nationale rechter dient de nietigheidssanctie toe te passen. Het dilemma voor de
nationale rechter is dat hij bij twijfelgevallen een prognose zal moeten maken,
zonder te beschikken over een (definitief) oordeel van de Commissie.118 Voor de
Nederlandse civiele rechter komt daarbij dat de beperkingen die het civiele
procesrecht stelt, het raadplegen van de Commissie, zoals aangegeven in de
119
Bekendmaking, niet eenvoudig maken.
4.3

Samenwerking bij steunverlening

Ook bij de handhaving van de verdragsbepalingen inzake steunverlening door
overheidsinstanties (artikelen 87-88 EG) hebben de Commissie enerzijds en de
nationale rechterlijke instanties anderzijds iederhun eigen taken en verantwoordelijkheden. Zobehoort de beoordeling van de verenigbaarheid van steunmaatregelen
met de gemeenschappelijke markt tot de exclusieve bevoegdheid van de Commissie,
en mag de nationale rechterniet zelfstandigbepalen ofsteun al dan niet verenigbaar
120
is.

Steunverlening dient echter niet alleen in materieel opzicht aan de artikelen
87 en 88 EG te voldoen, zij moet ook in procedureel opzicht op juiste wijze
geschieden. In april 1999 is een procedureverordening tot vaststelling van nadere
bepalingen voor de toepassing van artikel 93 van het EG-verdrag (thans 88 EG)
in werking getreden. 121 In deze verordening zijn onder meerbepalingen opgenomen
inzake procedures betreffende aangemelde steun, onrechtmatige steun, misbruik
van steun en bestaande steunregelingen.
In 1995 publiceerde de Commissie een Bekendmaking inzake de samenwermet
nationale rechterlijke instanties op het gebied van steunmaatregelen van
king
de staten.122 Deze bekendmaking vertoont een grote verwantschap met die inzake
de mededinging: ook nu gaatheteromnationale rechterlijke instanties behulpzaam
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Drijber 1996, p. 350.

Drijber 1996, p. 351, waar tevens wordt ingegaan op een aantal andere bezwaren tegen de
consultatiemogelijkheid van de Bekendmaking 1993. Op de mogelijkheden die het bestuursprocesrecht aan de Nederlandse rechter biedt, wordt in hoofdstuk 7 nader ingegaan.
120 Zie o.m. HvJ 21 november 1991, C-354/90, FCNE, Jur. 1991. p. 1-5505.
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Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999, Pb. EG 1999 L 83/1. Deze
verordening is gebaseerd op artikel 94 EG-verdrag (thans 89 EG).
122 Bekendmaking van de Commissie betreffende de samenwerking tussen nationale rechterlijke
instanties en de Commissie op het gebied van de steunmaatregelen van de Staten, Pb. EG 23
november 1995, C 312/8. (Hierna: de Bekendmaking 1995)
121
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te zijn bij de beoordeling van de verenigbaarheid met het gemeenschapsrecht van
concurrentieverstorende besluiten, in dit geval afkomstig van de lidstaten zelf.
Net als in de Bekendmaking van 1993 gaat de Commissie uitvoerig in op de
verplichtingen die voor de nationale rechter uit de rechtstreekse werking van (in
dit geval) artikel 93, derde lid, laatste volzin, van het EG-verdrag voortvloeien:
'De nationale rechter moet de rechten veilig stellen die de particulieren aan
de rechtstreekse werking van artike193, derde lid, laatste volzin, ontlenen. De

rechter moet alle beschikbare middelen of beroepsmogelijkheden gebruiken
en alle relevante bepalingen van het nationale recht toepassen teneinde de
rechtstreekse werking van deze verplichting, die door het Verdrag aan de
lidstaten is opgelegd. tot gelding te brengen.123 Een nationale rechterlijke
instantie moet in een zaak die binnen haar bevoegdheid valt, het volledige
gemeenschapsrecht toepassen en de rechten beschermen die het gemeenschapsrecht aan particulieren verleent. Derhalve moeteen nationale rechterlijke
instantie elke nationale rechtsregel die met het Gemeenschapsrecht strijdig
is, buiten toepassing laten, ongeachtof debedoelderechtsregel reeds van voor
of eerst van na de communautaire rechtsregel dateert. De rechter kan op
passende wijze en overeenkomstig de nationale rechtsregels en de evolutie
van de rechtspraak van het Hof van Justitie voorlopige maatregelen treffen,
ondermeerdoorblokkeringof teruggave van onrechtmatig uitgekeerde sommen
te gelasten en doortoekenning van schadevergoeding aan partijen wierbelangen

worden geschaad.

,124

De doorhetHof vastgestelde beginselen van overheidsaansprakelijkheid wegens
schending van het gemeenschapsrecht en het recht op onmiddellijke rechtsbescherming zijn volgens de Commissie ook van toepassing bij schending van de
communautaire mededingingsvoorschriften.125 Vervolgens formuleert de Commissie
in de steunverleningsbekendmaking dezelfde voordelen van de procedure bij de
nationale rechter boven de procedure bij de Commissie als in de bekendmaking
uit 1993.126 Na een toelichting op de toepassing van artikel 93, derde lid, EGverdrag overweegt de Commissie dat de nationale rechter, indien hij in zijn
uitspraak vaststelt dat deze bepaling niet is nageleefd, moet vaststellen dat de

betrokken maatregel het gemeenschapsrecht schendt en de dienstige maatregelen
127
moet treffen omde rechten van particulieren en ondernemingen veilig te stellen.
Aansluitend wijst de Commissie op een tweetal uitspraken van het Hof van Justitie,
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Op dit punt verwijst de Commissie naar het FCNE-arrest, zie hiervoor.
Artikel 10 van de Bekendmaking 1995.
Artikelen l l en 12 vande Bekendmaking 1995, onder verwijzing naar de arresten Francovich en
Factortame. Zie voor deze uitspraken hoofdstuk 5.
Artikel 13 van de Bekendmaking 1995.
Artikelen 14-21 van de Bekendmaking 1995.
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waarin is vastgesteld datde nationale rechtergebonden is dooreen aan een lidstaat
krachtens artikel 93, tweede lid, EG-verdrag gerichte beschikking van de Commissie
ingeval de betrokken begunstigde van de steun de geldigheid van de beschikking,
waarvan hij schriftelijk door de betrokken lidstaat op de hoogte is gesteld, wenst
aan te vechten en verzuimd heeft om binnen de in artikel 173 EG-verdrag (230
EG) bepaalde termijn gebruik te maken van zijn recht om tegen die beschikking
beroep in te stellen.128 De wijze waarop de Commissie de nationale rechterlijke
instanties zal bijstaan in steunverleningszaken vertoont een sterke gelijkenis met
de mededingingsbekendmaking: de Commissie zal haar algemene beleid op dit
terrein (blijven) publiceren, en voorzovernationale rechterlijke instanties hieruit
onvoldoende gegevens kunnen afleiden kunnen zij bij de Commissie informatie
van procedurele aard inwinnen. Deze kan onder meer betrekking hebben op de
vraag ofbepaalde zaken bij deCommissie zijn aangemelden/ofdaarin behandeling
zijn. Ook indien de toepassing van de artikelen 92 en 93 voor de nationale rechter
bijzondere moeilijkheden oplevert kan hij de commissie om gerichte informatie
verzoeken.
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In de uitspraak inzake het Syndicat francais de L'Express international (SFED
uit 1996 heeft hetHof van Justitie nadere invulling gegeven aan de samenwerking
tussen de Commissie en nationale rechterlijke instanties op het gebied van
steunverlening. In deze zaak ging het om logistieke en commerciele steun die door
een voormalige Franse overheidsdienst (La Poste) aan een dochteronderneming
werd verstrekt. Concurrerende ondernemingen dienen in 1990 een klacht in bij

de Commissie, doch deze wees de klacht in 1992 af. Nadien trok de Commissie
deze beschikking evenwel in en zette het onderzoek voort, zonder snel met een
standpunt overde verenigbaarheid van de steun metde gemeenschappelijke markt
te komen. De concurrerende ondernemingen stapten toen in 1993 naar de civiele
rechter en vorderden onder meer een vaststelling dat de steun onrechtmatig was,
de betaling ervan te doen staken alsmede volledige terugbetaling aan La Poste
en tenslotte een schadevergoeding. Wederpartij in die procedure was debegunstigde
onderneming, die de bevoegdheid van de rechterlijke instantie betwistte, onder
meer aangezien de zaak in behandeling bij de Commissie was. De Franse rechter

besloot het Hof een aantal prejudiciele vragen over de bevoegdheid en de rol van
de nationale rechter te stellen in situaties waarin steun niet is aangemeld en de
Commissie de zaak weliswaar in onderzoek heeft, maar nog geen standpunt heeft
gepubliceerd. 13'In de beantwoording van de vragen benadrukt het Hof de ruime
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Zaken Capolongo en TWD, zie § 3.2.
Artikelen 26-29 van de Bekendmaking 1995.
Op het moment dat de vragen bij het Hof binnenkwamen was de Bekendmaking 1995 overigens
nog niet gepubliceerd, maar op de datum van de beantwoording door het Hof wel.
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bevoegdheid van de nationale rechter. Deze is volgens het Hof niet verplicht zich
onbevoegd te verklaren of de uitspraak aan te houden totdat de Commissie haar

standpunt over de kwalificatie van de betrokken maatregelen heeft bepaald. Het
feit dat de Commissie een onderzoek heeft geopend kan de nationale rechterlijke
instanties immers niet ontheffen van hun verplichting om bij schending van de
voorafgaande aanmeldingsplicht de rechten derjustitiabelen te beschermen, aldus
het Hof. Het feit dat een zaak bij de Commissie ligt kan voor de nationale rechter
geen beletsel vormen om consequenties te trekken uit de schending van artikel
93, derde lid. Ingeval de nationale rechter zich genoodzaakt zou zien het begrip
steunmaatregel uit artikel 92 van het EG-verdrag uit te leggen en toe te passen
kan hij zich tot de Commissie dan wel via de prejudiciele procedure tot het Hof
wenden. Voorts kan hij voorlopige maatregelen gelasten ter bescherming van de
belangen van de partijen in afwachting van zijn definitieve uitspraak, aldus het
Hof. Na vervolgens te hebben aangegeven in welk geval de betrokken vormen
van steun als staatssteun in de zin van artikel 92 moeten worden aangemerkt, gaat
het Hof in op de vordering tot teruggave van de verleende steun. De nationale
rechter moet, indien hij vaststelt dat de steunmaatregelen niet bij de Commissie
zijn aangemeld, in beginsel een verzoek om teruggave van steun toewijzen,
behoudens wanneer zich uitzonderlijke ornstandigheden voordoen, waarin de
teruggave niet aangewezen is, aldus het Hof. Tenslotte gaat het Hof nog in op de
eventuele aansprakelijkheid van de begunstigde van de steun jegens de concurrenten. Volgens het Hof kan die aansprakelijkheid niet uitsluitend op het gemeenschapsrecht worden gebaseerd (aangezien artikel 93, derde lid, de ontvangergeen

verplichtingen oplegt), maar kan de nationale rechter wel aan het nationale
aansprakelijkheidsrecht, in combinatie met het discriminatieverbod, een grondslag
ontlenen voor aansprakelijkheid van de begunstigde wegens schending van het
131
gemeenschapsrecht.
De SFEI-uitspraak is in de literatuurinstemmend ontvangen.132 Winter wijst
evenwel op een inconsequentie in de redenering van het Hof wat betreft de
verplichtingen van begunstigden van steun: in terugvorderingszaken stelt hetHof
immers wel strenge eisen aan het zorgvuldig handelen van deze ondernemingen,
alvorens zij met succes een beroep op het gewettigd vertrouwen op de rechtmatigheid van de steun kunnen doen.133 Toch is van een inconsequentie naarmijn mening
geen sprake. Het Hof gebruikt dit argument in de SFEI-zaak immers alleen om
de uitsluitend op het gemeenschapsrecht gebaseerde aansprakelijkheid uit
131
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HvJ 11 juli 1996, C-39/94, Syndicat francais de l'Express international (SFEI)e.a. tegen La Poste
e.a., Jur. 1996, p. I-3547.
Winter 1997, p. 53 en Poelman 1996, p. 264.
Winter 1997, p. 53, onder verwijzing naar HvJ 24 februari 1987, 310/85, Deufil, Jur. 1987, p. 901
en HvJ 20 september 1990, C-5/89,
Commissie-Duitsland, Jur. 1990, p. I-3437.
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onrechtmatige daad van de begunstigde tegenover de concurrentie af te wijzen.
In de door Winter genoemde zaken gaat het daarentegen om terugvordering door
de overheid; een wezenlijk andere rechtsverhouding. Met deze kritiek van Winter
kan dus niet worden ingestemd.

Net als bij de Bekendmaking uit 1993 geldt volgens de steunverleningsbekendmaking dat nationale rechterlijke instanties (slechts) binnen de mogelijkheden
van hetnationale procesrecht de Commissiekunnen raadplegen. Nu laatstgenoemde
134
bekendmaking zowel van belang is voorde civiele als de administratieve rechter,
is het van belang de beperkingen uit beide procesrechten te analyseren. De
beperkingen uit het Nederlandse civiele procesrecht (met name het beginsel van

lijdelijkheid) zijn in dit opzicht strengerdan die uit het bestuursprocesrecht. Artikel
8:45 van de Algemene wet bestuursrecht biedt een goede grondslag voor
135
raadpleging van de Commissie door de administratieve rechter. In hoofdstuk
7 wordtnaderingegaan opde procesrechtelijke consequenties van de samenwerking
tussen de Nederlandse bestuursrechter en de Commissie.
4.4

Afsluiting

De Commissie heeft door middel van de bekendmakingen een kader gecreeerd
voorsamenwerking met nationale rechterlijke instanties. Een belangrijk winstpunt
is dat aldus meerduidelijkheid is ontstaan met betrekkingtot de wederzijdse rechten

Zowel de Commissie als de rechterlijke instanties dienen zich
(uiteraard) bewust te zijn van hun verantwoordelijkheden.
Aangenomen moet echter worden, dat hiermee nog niet alle problemen uit

en verplichtingen.

de lucht zijn. Zo zal een antwoord van de Commissie al gauw een aantal maanden
op zich laten wachten, terwijl de nationale rechter, zeker in kort geding-situaties,
geacht wordtbinnen een beperkte termijn een eindbeslissing te nemen.136 Daarnaast
kan de inhoud van een dergelijk antwoord moeilijk toepasbaar blijken op het
voorliggende geval. Nietternin biedt deze vorm van samenwerking goede vooruitzichten op een betere afstemming tussen nationale en communautaire besluitvor-
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Doorsteunverlening aanconcurrentenbenadeelde ondernemingen kunnen immers zowel procederen
tegen het steunverlenende orgaan als tegen de begunstigde van de steun. In eerstgenoemde situatie
komt de zaak (meestal) bij de administratieve rechter, en in laatstgenoemde situatie bij de civiele
rechter.

135

Aldus ook Biesheuvel en Duk 1996, p. 149-154. Op artikel 8:45 zal in hoofdstuk 7 nader worden
ingegaan.

136

Aldus ook Drijber 1996, p. 351. Dezelfde problematiek doet zich voor in de verhouding tussen
het Hof van Justitie en de nationale rechter in de prejudiciele procedure, zie § 2.8 van dit hoofdstuk.
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ming. Overigens wordtertot opheden slechts op zeerbescheiden schaal'37 gebruik
138
gemaakt van de nieuwe mogelijkheden.
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Drijber 1996. p. 351 voor wat betreft de Bekendmaking 1993.
Sevensteren Biesheuvel (1997. p. 1437) wijzen op een uitspraak van het CBb, waaruit blijkt dat
een verzoek om inlichtingen op basis van de mededingingsbekendmaking pas een jaar later door
de Commissie is beantwoord: CBb 15 mei 1997, NJB 1997, p. 1234, nr. 7

HOOFDSTUK 4

Communautaire eisen aan nationale rechtsbescherming I

1

Inleiding

In de hoofdstukken 2 en 3 is de positie van de nationale rechter in het gemeenschapsrecht in kaart gebracht. Daarbij is gebleken dat het geschreven gemeenschapsrecht betrekkelijk weinig over de taak en bevoegdheden van die nationale
rechter bepaalt. Door de jurisprudentie van het Hof van Justitie is die taak en ook
het belang van de rechtsbescherming door de nationale rechter in het gemeenschapsrecht duidelijk geworden. Door de ontwikkeling van het leerstuk van de
rechtstreekse werking van communautaire bepalingen is gebleken dat het
gemeenschapsrecht van grote invloed is op de rechtsvorming in de lidstaten.
Particulieren die jegens de overheid ofjegens andere particulieren in rechte een
beroep willen doen op die rechtstreekse werking komen bij de nationale rechter
terecht. Via het mechanisme van de prejudiciele procedure kan deze de hulp van
het Hof van Justitie inroepen om (bijvoorbeeld) te kunnen vaststellen of
communautaire bepalingen rechtstreekse werkinghebben. Op deze wijze voorzien
het Hof en de nationale rechter gezamenlijk in de rechtsbescherming van deze

particulieren.
Zoals in hoofdstuk 2 reeds is aangegeven, is het een aangelegenheid van de
rechtsorden van de lidstaten om de regels betreffende de bevoegdheid en de
procesvoering bij de nationale rechter vast te stellen. De institutionele autonomie
van de lidstaten heeft dus ook betrekking op procesrechtelijke aspecten.' In dit
verband worden ook wel de termen procedurele autonomie en procesrechtelijke
autonomie gebruikt.
De afgelopen decennia heeft het Hof van Justitie een aantal beperkingen
aangebracht op deze procesrechtelijke autonomie van de lidstaten. Achtergrond
daarvan was dat een strikte hantering van die autonomie de uniforme werking van
het gemeenschapsrecht in de lidstaten in gevaarbracht. Vanaf dit hoofdstuk wordt
uitvoerig ingegaan op die ontwikkelingen. Het is vooral de bedoeling aan te geven
op welke punten de ruimte van de nationale wetgever met betrekking tot de
vaststelling van de regeling van het procesrecht is beperkt door het gemeenschapsrecht. Bovendien zal blijken dat de in dit hoofdstuk te bespreken jurisprudentie

1

Hoofdstuk 2, § 4.4.
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van het Hof van Justitie belangrijke gevolgen heeft voor de toepassing van de
procesrechtelijke bepalingen door de nationale rechter.
De in dit hoofdstuk en hoofdstuk 5 te bespreken jurisprudentie van het Hof
van Justitie is in de literatuurenkele malenbeschreven aan de hand van een indeling
in fasen.2 Als onderscheidende criteria werden in dat verband onder meer de
indringendheid van de toetsing door hetHof, alsmede de mate van uniformerende
werking gehanteerd. Hoewel een dergelijke benadering tot een betrekkelijk duidelijk
overzicht leidt, is in dit onderzoek vooreen enigszins andere benadering gekozen,
die meer ruimte laat voor nuanceringen. In de paragrafen 2 tot en met 4 van dit
hoofdstuk worden enkelebelangrijke algemene ontwikkelingen in dejaren zeventig
besproken. In de vijfde paragraafkomt dejurisprudentie van hetHof metbetrekking
tot specifieke bepalingen uit richtlijnen en verordeningen aan de orde. Het
geschreven gemeenschapsrecht vormt in deze paragraaf dus het uitgangspunt. Aansluitend wordt in het navolgende hoofdstuk aandacht besteed aan de eisen van

hetHof van Justitie metbetrekking tot de toegang tot de rechteren de eisen inzake
de (materitle) effectuering van communautaire rechten.3 Er bestaat een grote mate
van samenhang tussen de uitspraken van het Hof die in dit hoofdstuk aan de orde
komen en de in hoofdstuk 5 te behandelen jurisprudentie. Zo zijn de rechtsbeschermingsbepalingen uit richtlijnen en verordeningen dikwijls een uitwerking van de

jurisprudentie van het Hof inzake effectieve rechtsbescherming.

2

Is het bepalen van de gevolgen van rechtstreekse werking een
communautaire aangelegenheid?

Op het moment dat het gemeenschapsrecht zijn intrede deed in de rechtsorden
van de lidstaten beschikten deze lidstaten alle over een stelsel van rechtsbescherming. De rechtsbescherming tegen handelingen van de overheid, waartoe deze
studie is beperkt, liep in de lidstaten als gevolg van onderscheiden opvattingen
soms sterk uiteen. Ditkwamtot uitdrukkingin hetprocesrecht. Naast de administratieve rechtspraak was in veel gevallen een belangrijke taak weggelegd voor de

civiele rechter en, in mindere mate, voor de strafrechter: Verder kon de
rechtmatigheid van overheidshandelingen in een aantal gevallen slechts aan

2

3
4
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Curtin & Mortelmans 1994; Prechal 1995; Widdershoven 1996, alsmede Mortelmans 1996.
Niet aan de hand van het geschreven gemeenschapsrecht, maar ingedeeld naar leerstukken

en beginselen.
In Prakke-Kortmann 1986 is van iedere toenmalige lidstaat van de EG een overzicht van het
bestuursrecht te vinden. Het Nederlandse bestuursrecht is, zoals bekend, sterk beinvloed door
het Duitse en Franse bestuursrecht.
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bepaalde bestuursorganen worden voorgelegd, in plaats van aan onafhankelijke
rechterlijke instanties.
In situaties waarin particulieren jegens de overheid een beroep deden op
rechtstreeks werkende bepalingen van gemeenschapsrecht waren deze nationale
procesrechtelijke regelingen van toepassing. De vraag of besluiten en andere
handelingen van de overheid in strijd waren met deze bepalingen kon dan ook
uitsluitend aan de rechter worden voorgelegd met inachmeming van de modaliteiten
van het nationale procesrecht. In hoofdstuk 2 is reeds kort ingegaan op deze
institutionele autonomie van de lidstaten. Thans dient de ontwikkeling in de
jurisprudentie van het Hof van Justitie in kaart te worden gebracht. Prejudiciele
vragen van nationale rechterlijke instanties over de gevolgen van schending van
rechtstreeks werkende EG-bepalingen stelden hetHofin staat tebepalen in hoeverre
het nationale procesrecht op dergelijke vorderingen van toepassing was.
Een eerste terrein waarop deze problematiek aan de oppervlakte kwam, betrof de
heffing van belastingen op producten. Artikel 95, eerste lid, van het EEG-verdrag5
bevat een verbod voor lidstaten om op producten afkomstig uit andere lidstaten
een hogere belasting te heffen dan op gelijksoortige nationale producten. Nadat
het Hof van Justitie in 1966 in het tweede Lutticke-arresd had bepaald dat deze

bepaling rechtstreekse werking had, rees de vraag op welke wijze schendingen
van deze bepaling ongedaan moesten worden gemaakt. De heffingen die in strijd
met deze bepaling waren opgelegd konden (bijvoorbeeld naar Duits recht) op
verschillende manieren ongedaan worden gemaakt.

Zo vroeg een Duitse verwijzende rechter in 1968 in de zaak Luck:
'Welke betekenis heeft de erkenning der aan de rechtstreeks bindende norm
van artikel 95 van het EEG-verdrag toekomende voorrang voor daarmede
strijdignationaal recht? Moetzodanig strijdig nationaal recht worden afgeschaft
of is het, gezien artikel 95, lid 3, met ingang van januari 1962 nietig?'

Volgens hetHof is hetgemeenschapsrecht (in hetbijzonderartike195 EG-verdrag)
niet van invloed op deze kwestie:
'(..) Overwegende dat hoewel, gezien de aan artikel 95 toegekende werking,
de toepassing van alle met dit voorschrift strijdige binnenlandse maatregelen
uitgesloten moet worden geacht, de bevoegdheid van de nationale rechter om,

5

6

Thans artikel 90 EG.
HvJ 16 juni 1996, 57/65, Lutticke Il, Jur. 1966, p. 205.
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wanneernaarbinnenlandsrecht 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.(..),7

In de zaak Molkereizentrale Westfalen had het Hof van Justitie een vrijwel
gelijkluidend antwoord gegeven.8 Het Hof van Justitie acht zijn bevoegdheid
beperkt tot al dan niet toekenning van rechtstreekse werking en laat de bepaling
van de gevolgen daarvan overaan de nationale rechter. Deze is conformhet stelsel
van artikel 177 EG-verdragg immers belast met de toepassing van het gemeenschapsrecht op het voor hem liggende geval.

10

Eveneens in 1968 deed het Hof evenwel uitspraak in de zaak Salgoil, waarin niet
artikel 95, maar artikel 30 e.v. van het EEG-verdrag (het verbod van invoerbeperkingen in het kader van het vrije verkeer van goederen)11 centraal stond. Toen aan
de onderneming Salgoil een invoervergunning werd geweigerd, wendde deze zich
tot de civiele rechter ter verkrijging van schadevergoeding van de Italiaanse

overheid. In verband met het bepalen van zijn bevoegdheid tot kennisneming van
dit beroep verzocht de verwijzende rechter het Hof, mocht aan artikel 30 rechtstreekse werking worden toegekend,
'(..) te willen onderzoeken waarin dealdus tegenoverde staat aan de subjectieve
rechten van een particulier verleende rechtsbescherming bestaat. (..)'

In zijn antwoord verwierp het Hof de (op het arrest Luck gebaseerde) stelling van
de Italiaanse regering dat het Hof niet bevoegd is deze vraag te beantwoorden
aangezien het een vraag van nationaal recht zou betreffen:
'Overwegende dat dit middel niet kan slagen, daar de onderhavige vraag de
interpretatie van het gemeenschapsrecht betreft;
dat zij een aanvulling vormt op de eerste vraag, voor zover zij ziet op de aard
en de omvang der gevolgen, die het Verdrag aan de desbetreffende bepalingen
verbindt; (..)'12

7
8
9
10
11

12
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HvJ 4 april 1968, zaak 34/67 Luck, Jur. 1968, p. 345 (overweging op p. 356).
HvJ 3 april 1968,28/67, Molkerei-Zentrale Westfalen, Jur. 1968, p. 203.
Thans artikel 234 EG.
Zie hoofdstuk 3.
Thans artikel 28 EG.
HvJ 19 december 1968, zaak 13/68 Salgoil. Jur. 1969, p. 631 (overweging op p. 644).
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Dit antwoord wijkt af van de beantwoording in de zaak Luck. De bepaling van
de gevolgen van rechtstreekse werking wordt hier tot de interpretatie van het
gemeenschapsrecht gerekend, en valt daarmee binnen de bevoegdheid van het Hof.
Het Hof vervolgt even later met de overweging:
'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 belangen der
onderdanen, welke mogelijk door een miskenning van bedoelde bepalingen
geschonden werden, zulks bij wege van een rechtstreekse en onmiddellijke
bescherming en ongeachtde naarnationaal rechtbestaande verhouding tussen
deze belangen en het openbaar belang;'

Met deze overweging, die we al eerder tegenkwamen,13 lijkthetHofaan te geven
dat rechtstreekse werking van verdragsbepalingen (ook) eventuele nationale
bevoegdheidsregels opzij zet, en aldus ingrijpt in het nationale procesrecht van
de lidstaten. Dat hetHofdeze bedoeling waarschijnlijk niet had blijkt uitde direct
volgende overweging:
'(..) dat de nationale rechtsorde de bevoegde rechter moet aanwijzen die deze
bescherming behoort te handhaven en zij daartoe voorts moet aangeven hoe
de aldus te beschermen individuele positie van de rechtsgenoot dient te worden

gekwalificeerd.'

We zien dus dat het Hof zich bevoegd acht zich uit te laten over de gevolgen van
toekenning van rechtstreekse werking aan verdragsbepalingen, maar vervolgens
toch weer aansluit bij de nationale procesrechtelijke autonomie. De betekenis
van het Salgoil-arrest ligt dan ook in de principiele stap waarin het Hof het
vaststellen van de gevolgen van rechtstreekse werking als een aangelegenheid
14
aanmerkt die binnen de bevoegdheid van het Hof valt.

In 1973 namhet Hofin vierarresten (opdezelfde dag gewezen) een volgende stap
op weg naar een regulering van de gevolgen van rechtstreekse werking. Nu ging
het om artikel 93, derde lid, van het Verdrag,15 waarvan het Hof reeds in de zaak
Costa-ENEL16 had aangegeven dat hetrechtstreekse werking heeft. De verwijzingsvraag in de drie zaken had betrekking op de term 'Lid-Staat' in artikel 93, derde
lid: 'moet deze term aldus worden verstaan dat particulieren zich rechtstreeks op

13
14
15

16

Hoofdstuk 2, §4.4.
In gelijke zin: Brinkhorst 1969, p. 225.
Thans artikel 88, derde lid, EG.
HvJ 15 juli 1964, zaak 6/64 Costa-ENEL, Jur. 1964, p. 1141
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deze bepaling mogen beroepen, dan wel dat de nationale rechter niet verplicht
is ambtshalve uit te gaan van de nietigheid van een wet waarbij een steunmaatregel
ondanks het uitvoeringsverbod van artikel 93 wordt ingevoerd?' Het eerste deel
van deze vraag wordt door het Hof bevestigend beantwoord, onder verwijzing
naar de zaak Costa-ENEL. Verder laat het Hof zich uit over het ingangstijdstip

en de reikwijdte van het verbod. Het Hof vervolgt:
'Overwegende ten aanzien van het tweede deel van deze vraag;
dat de rechtstreekse werking van het hierbedoelde verbod de nationale
rechterlijke instanties weliswaar verplicht het toe te passen zonder dat
-

daartegen een beroep op enigerlei nationale rechtsregel openstaat - doch dat
volgens de nationale rechtsorde van iedere lidstaatmoet worden bepaald langs

welke weg dit resultaat rechtens dient te worden bereikt.(..)'17

Vooral het tussenzinnetje in deze overweging is van belang: partijen kunnen bij
de toepassing van het verbod van artikel 93 EG-verdrag door de nationale rechter
geen beroep doen op nationale rechtsregels. Dit betreft dus nationale regels die
afbreuk kunnen doen aan de rechtstreekse werking van het verbod van artikel 93.
Het Hof lijktaldus een deel van hetnationale recht buiten toepassing te verklaren.
De betekenis van deze stap wordt echter niet duidelijk uit het arrest. Daar komt
bij dat het Hof onmiddellijk weer aanklampt bij de nationale procesrechtelijke
autonomie. Ook na deze zaken is het bepalen van de gevolgen van rechtstreekse
werking in wezen nog steeds een aangelegenheid van de rechtsorden van de
lidstaten.
In het algemeen behoeft zulks geen problemen op te leveren, aangezien dit
procesrechtelijk kadereveneens van toepassing is bij de vraag ofoverheidshandelingen in strijdzijn met andere rechtsregels dan die van hetgemeenschapsrecht. Zeker
tot de jaren tachtig stelde het gemeenschapsrecht geen strengere eisen aan de
communautaire rechtsbescherming door de nationale rechter dan die reeds voor
de nationale rechtsbescherming golden.
Gelet op de in hoofdstuk 2 besproken jurisprudentie van het Hof van Justitie met
betrekking tot de verplichting van de nationale rechter bepalingen van nationaal
recht buiten toepassing te laten ingeval deze strijdig zijn met rechtstreeks werkende
bepalingen van gemeenschapsrecht, kunnen zich echter welproblemen voordoen.
Gedoeld wordt op situaties waarin het nationale procesrecht zodanige beperkingen
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HvJ
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december 1973, zaak 120/73 Lorenz, Jur. 1973, p. 1471; zaak 121/73 Markmann,

Jur. 1973, p. 1495; zaak 122/73 Nordsee, Jur. 1973, p.

p. 1527 (steeds overweging 9).
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stelt aan het instellen of toewijzen van een beroep bij de nationale rechter, dat
vastgestelde schendingen van het gemeenschapsrecht niet (geheel) ongedaan kunnen
worden gemaakt. Deze beperkingen verschillen per lidstaat, waardoor ook de
mogelijkheden om schendingen van het gemeenschapsrecht ongedaan te maken
per lidstaat zullen verschillen. Deze ontwikkeling staat op gespannen voet met
een van de hoofddoelstellingen van de Europese gemeenschappen, de realisering
van de interne markt, waarin het gemeenschapsrecht uniform doorwerkt in de
lidstaten. Deze uniforme doorwerking vereist dat zowel de materieelrechtelijke
als procesrechtelijke condities in de verschillende lidstaten (zoveel mogelijk) gelijk
zijn. Dankzij de toekenning van rechtstreekse werking aan communautaire
18
bepalingen is de gelijkheid op het niveau van de materiele normstelling bereikt:
in beginsel kan iedere particulier een beroep doen op de rechtstreeks werkende
bepaling. De effectuering blijft echter afhankelijk van het nationale procesrecht,
dat zoals gezegd per lidstaat verschilt. Het Hof van Justitie heeft dit probleem
onderkend en is vanafde tweede helft van de jaren zeventig op zoek gegaan naar
mogelijkheden om randvoorwaarden aan de toepassing van het nationale

procesrecht te stellen.

3

Algemene randvoorwaarden aan het nationale procesrecht;
de zaken Rewe en Comet uit 1976

Ingevolge de hiervoor besproken jurisprudentie van het Hof dient de nationale
rechtereen beroep tegen een besluit van een orgaan van een lidstaat dat beweerdelijk in strijd is met het gemeenschapsrecht te beoordelen aan de hand van het
nationale procesrecht. Deze nationale regelgeving is doorgaans tot stand gekomen
in de context van het nationale (bestuurs)recht en houdt in het algemeen geen
rekening met doorhet gemeenschapsrecht veroorzaakte bijzondere complicaties.
Een kenmerkend voorbeeld is datbesluiten van de overheidnaeen bepaalde termijn
onaantastbaar worden en (behoudens bijzondere omstandigheden) niet meerdoor
de rechter kunnen worden vernietigd. Deze regel vindt zijn grondslag in het
rechtszekerheidsbeginsel, dat in dit geval meebrengt dat belanghebbenden na een
zekere termijn moeten kunnen uitgaan van de rechtmatigheid van een besluit.
Wanneer de onrechtmatigheid van besluiten voortvloeit uit een uitspraak van het
Hof, rijst de vraag of genoemde beroepstermijnen van toepassing zijn wanneer
de nationale rechter moet beslissen over de gevolgen van een dergelijke uitspraak.
Opnieuw zijn hier de gevolgen van rechtstreekse werking aan de orde.

18

Een uitzondering hierop vormen de situaties waarin communautaire regelingen (slechts)

voorzien in minimumharmonisatie.
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In de zaken Rewe en Comet heeft het Hof voor het eerst algemene regels
geformuleerd die de inhoud van het nationale procesrecht betreffen, dat in de
hiervoor aangeduide situatie van toepassing is. Daarin ging het om heffingen in
verband met respectievelijk de invoer en uitvoer van landbouwproducten, die in
1968 en 1969 zijn betaald door de Duitse onderneming Rewe en de Nederlandse
onderneming Comet. Het Hof van Justitie heeft in 1973 bepaald dat de artikelen
13, tweede lid, en 16 van het EEG-verdrag' dergelijke heffingen niet toestaan,
en dat deze bepalingen rechtstreekse werking hebben.20 Na deze beslissing van
het Hof vorderden beide ondernemingen de betaalde bedragen terug, maar de
beroepstermijn tegen diebesluiten was toen allang verstreken (in Duitslandbedroeg
deze een maand en in Nederland 30 dagen). De vorderingen werden dan ook
afgewezen, maar het Bundesverwaltungsgericht en het College van Beroep voor
het bedrij fsleven besloten prejudiciele vragen aan het Hof te stellen. Aangezien
het in beide zaken ging om de vraag of lidstaten zich op nationaalrechtelijke
termijnen mogen beroepen ingeval de besluiten in strijd met het gemeenschapsrecht
zijn, heeft de Advocaat-Generaal Jn conclusie genomen. Toch heefthetHoftwee
afzonderlijke uitspraken gedaan. De overwegingen zijn, voorzoverhierrelevant,

gelijk:
'(..) Overwegende dat het verbod (..) rechtstreeks werkten voordejustitiabelen
rechten doet ontstaan die de nationale rechter dient te handhaven;
dat dientengevolge, overeenkomstig het in artike15 van het Verdrag neergelegde
samenwerkingsbeginsel, het de nationale rechter is die wordt belast met de
zorg voor de rechtsbescherming welke voor justitiabelen voortvloeit uit de
rechtstreekse werking van gemeenschapsrechtelijke bepalingen;
dat het dan ook, bij het ontbreken van een desbetreffende gemeenschapsregeling, een aangelegenheid is van de nationale rechtsorde van elke Lid-Staat
om de bevoegde rechter aan te wijzen en de procesregels te geven voor de

rechtsvorderingen met het oog op de bescherming van de rechten welke de
justitiabelen aan de rechtstreekse werking van het gemeenschapsrecht ontlenen,
met dien verstande dat deze regets niet ongunstiger mogen zijn dan die voor
soortgelijke nationate vorderingen; C..)
datbij ontbreken van (..) harmonisatiemaatregelen de in het gemeenschapsrecht
toegekende rechten moeten worden uitgeoefend voor de nationale rechtermet
inachtneming van de door het nationale recht vastgestelde vereisten;
dat dit slechts anders zou zijn, indien deze vereisten en termijnen het in de
praktijk onmogetijk zouden maken rechten uit te oefenen die de nationale
rechter verplicht is te handhaven:

19
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dat zulks niet het geval is bij de vaststelling van redelijke beroepstermijnen
,21
op straffe van verval van rechten.(..)

Dat in deze uitspraak artikel 5 EG-verdrag voor het eerst als bron voor de taak
van de nationale rechter wordt genoemd is reeds in hoofdstuk 2 naar voren
gekomen.22 Nog belangrijker als vernieuwend element in deze uitspraken is het
gecursiveerde deel, waarin het Hof randvoorwaarden stelt aan het toepasselijke
nationale procesrecht. 23

Metde overweging datde regels voorde effectuering/uitoefening van communautaire rechten niet ongunstiger mogen zijn dan die voor gelijksoortige nationale
rechten, brengt het Hof een discriminatieverbod voor het nationale procesrecht
aan, dat in de literatuur (en ook hier verder) het non-discriminatievereiste wordt
genoemd.24 Hoewel het in de praktijk weinig voor zal komen dat in nationale
wetgeving een dergelijk onderscheid wordt gemaakt,25 moet het belang van deze
stap van het Hof niet worden onderschat: het Hof ontzegt zich niet langer de
bevoegdheid uitspraken te doen over het nationale procesrecht. Het nondiscriminatievereiste sluit goed aan bij de vaste rechtspraak van het Hof. waarin
wordt bepaalddateffectuering vancommunautaire aanspraken volgens het nationale
procesrecht dientte geschieden. De introductie van dit vereiste heeft dan ook weinig
problemen of kritiek opgeroepen.
De overweging waarin wordt gesteld dat de vereisten en termijnen in het
nationale recht de effectuering van communautaire rechten niet in de praktijk
onmogelijk mogen maken, gaatin potentie veel verderdan hetnon-discriminatievereiste. Met dit criterium wordt het immers mogelijk bepalingen in het nationale
recht (die zowel zien op geschillen met communautaire aspecten als op exclusiefnationaalrechtelijke geschillen26) terzijde te laten omdat zij in de weg staan aan

21

HvJ 16 december 1976, zaak 33/76 Rewe, Jur. 1976, p. 2043 (overweging 5); HvJ 16 december
1976, zaak45/76 Comet, Jur. 1976, p. 1989 (overwegingen 11-13 en 15-17;cursivering EMV).

22
23

Zie hoofdstuk 2, § 4.5.
Prechal duidt de cursieve delen aan als Rewe-riedel: Prechal 1995b, p 364-370.
Al komt in de literatuur ook de term assimilatiebeginsel voor. Deze term lijkt minder juist,
aangezien het begrip assimilatie veronderstelt dat het nationale procesrecht zich moet aanpassen
aan communautaire normen, terwijl het Hof van Justitie (slechts) gelijke behandeling van
communautaire en nationale vorderingen voorschrijft. In recente jurisprudentie gebruikt het
Hof de term 'gelijkwaardigheidsbeginsel'; zie het navolgende hoofdstuk.
Althans in expliciete vorm. Het onderscheid kan ook minder expliciet zijn, bijvoorbeeld bij
verjaringstermijnen. Het gemeenschapsrecht lijkt niet toe te staan dat deze termijnen voor
communautaire onderwerpen strikter zijn dan voor niet-communautaire onderwerpen. Zie verder
hoofdstuk 5, § 2.5.
Zie § 1 van dit hoofdstuk; alsmede de hoofdstukken 1 en 2.
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effectuering van communautaire rechten. Hieronder zal nader worden ingegaan
op de toetsing door het Hof aan de eisen van non-discriminatie en effectiviteit.
In de zaak San Giorgio uit 1983 heeft het Hof van Justitie de definitie van
het effectiviteitsvereiste aangepast. Sindsdien gaat het niet meer om 'het in de
praktijk onmogelijk maken' communautaire rechten te effectueren, maar om
'praktisch onmogelijk of uiterst moeilijk maken'.27 Dat het effectiviteitsvereiste
uit de zaken Rewe en Comet in potentie een grotere bedreiging voor het nationale
procesrecht vormt dan het discriminatieverbod bleek in de reeds genoemde zaak
San Giorgio. Op de vraag van de verwijzende rechter of van belang was dat de
betreffende nationale procesregel ook van toepassing was op nationale vorderingen
antwoordde het Hof:
'(..) dat het door het Hof geformuleerde non-discriminatievereiste niet mag
worden opgevat als zou het een rechtvaardiging opleveren voor wettelijke
voorschriften die de terugbetaling van in strijd met het gemeenschapsrecht
toegepaste heffingen praktisch onmogelijk maken, zolang contribuabelen die
soortgelijke bezwaren doen gelden wegens miskenning van het nationale
belastingrecht, maar eenzelfde behandeling ten deel valt.(..) ,28

Hieruit valt af te leiden dat bepalingen van nationaal procesrecht moeten voldoen
aan beide vereisten afzonderlijk, en dat bij onderlinge strijd het effectiviteitsvereiste
het zwaarste weegt. Reeds in dit stadiumeisthetHofderhalve een minimum-niveau
aan rechtsbescherming in de lidstaten. In het navolgende hoofdstuk zal overigens
blijken dat het non-discriminatievereiste een opmerkelijke comeback heeft gemaakt
29
in de jurisprudentie van het Hof.

4

De zaak Simmenthal: een alternatieve benadering

Een kleine anderhalf jaar na de zaken Rewe en Comet, waarin de algemene
randvoorwaarden van effectiviteit en non-discriminatie werden gepresenteerd,

deed het Hof van Justitie uitspraak in de zaak Simmenthal. Deze onderneming
had in Italie een beroep tot terugvordering ingesteld met betrekking tot door haar
betaalde keuringsrechten. Debetreffende rechterlijke instantie richtte zich tot het
Hof met de vraag of de heffing van deze rechten in strijd was met het gemeenschapsrecht. Na bevestigende beantwoording door het Hof bepaalde de rechter
dat de overheidsinstantie de bedragen terug diende te betalen. Deze kwam in verzet
27
28
29
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HvJ 9 november 1983, zaak 199/82, San Giorgio, Jur. 1983, p. 3595.
HvJ 9 november 1982, zaak 199/82, San Giorgio, Jur. 1983, p. 3595, r.0.17.
Zie § 3 van hoofdstuk 5.
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en voerde aan dat de betreffende rechterlijke instantie niet bevoegd was op eigen
gezag de wet waarop de heffing berustte buiten toepassing te laten. NaarItaliaans

constitutioneel recht diende de vraag naar de wettigheid immers eerst aan het
Constitutioneel Hofte worden voorgelegd; pas nadat deze de onwettigheid (wegens
strijd met het gemeenschapsrecht) had vastgesteld, mogen de lagere rechterlijke
instanties de nationale wetgeving buiten toepassing laten. De consequentie was
dat voorafgaand aan de door het Constitutionele Hof vastgestelde onwettigheid
door lagere rechterlijke instanties geen toepassing kon worden gegeven aan
rechtstreeks werkende bepalingen van gemeenschapsrecht. Gelet op dit standpunt
zag de rechter zich genoodzaakt zich opnieuw tot het Hof te wenden. De eerste

prejudiciele vraag werd als volgt geformuleerd:
'Ingevolge artikel 189 EEG-verdrag en de vaste rechtspraak van het Hof van
Justitie dienen de rechtstreeks toepasselijke gemeenschapsbepalingen, ongeacht
interne voorschriften of praktijken der lidstaten, volledige werking en
eenvormige toepassing in hun rechtsorde te verkrijgen, metname ter waarborging van de aan particulieren toegekende subjectieve rechten. Volgt hieruit
datdedraagwijdte van die bepalingen aldus moet worden opgevat, dateventuele
latere hiermee strijdige nationale bepalingen aanstonds buiten toepassing
moeten worden gelaten zonder hun terzijdestelling door de wetgever zelf
(intrekking) of dooreen anderconstitutioneel orgaan (ongrondwettigverklaring)
afte wachten, zulks inzonderheid gelet op de omstandigheid dat, in het tweede
geval, tot bedoelde verklaring de nationale wet haar volle werking behoudt,
zodat de gemeenschapsbepalingen geen effect kunnen sorteren en de volledige
en uni forme toepassing hiervan dus niet is gewaarborgd en ook de rechten van
particulieren niet kunnen worden beschermd?'

In deze vraagstelling komt de confrontatie van de rechtstreeks werkende
gemeenschapsbepalingen en het Italiaanse constitutionele rechtduidelijk in beeld.
Het Hof van Justitie past in de beantwoording van deze vraag niet de benadering
uit de zaken Rewe en Comet (toetsing van de Italiaanse regel aan het effectiviteitsvereiste) toe. In plaats daarvan komt het Hof met een afzonderlijke redenering
omtrent de verenigbaarheid van de Italiaanse praktijk met het beginsel van
rechtstreekse werking van het gemeenschapsrecht.
Het Hofbeschouwtde prejudiciele vraag als een vraagnaarde gevolgen van
rechtstreekse toepasselijkheid van een communautaire bepaling ingeval van
onverenigbaarheid met een latere wettelijke bepaling van een lidstaat. 30 Volgens
het Hofhoudtdeze rechtstreekse toepasselijkheid in dat regels van gemeenschapsrecht vanaf hun inwerkingtreding hun volle werking op uniforme wijze in alle

30

HvJ 9 maart 1978, zaak 106/77, Simmenthal Il, Jur. 1978, p. 629, r.0.13.
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lidstaten moeten ontplooien, en dat zij een bron van rechten en verplichtingen voor
zowellidstaten als particulieren zijn:' Deze werkinggaat volgens hetHofevenzeer
elke rechter aan die, aangezocht in het kader van zijn bevoegdheid, als orgaan
van een lidstaat tot taak heeft de door het gemeenschapsrecht aan particulieren
toegekende rechten te beschermen.32 Vervolgens formuleert het Hof een tweetal
concrete gevolgen van rechtstreekse werking van bepalingen van gemeenschapsrecht: zij hebben door hun inwerkingtreding van rechtswege tot gevolg dat zij
daarmee strijdige bepalingen uit nationale wetgeving buiten toepassing doen treden
en staan daarnaast in de weg aan de geldige totstandkoming van nieuwe nationale
wetgeving, voorzoverdeze daarmee onverenigbaarzou zijn. HetHofbaseert deze
visie op het beginsel van voorrang van het gemeenschapsrecht, en op de opzet
van artikel 177 van het EEG-verdrag, volgens welke bepaling elke nationale rechter
bevoegd is zich tot het Hof te wenden.33 Het nuttig effect van deze bepaling zou
volgens het Hof worden verkort indien de rechter zou worden verhinderd aan het
gemeenschapsrecht rechtstreeks een toepassing overeenkomstig de beslissing of
de rechtspraak van het Hof te geven.34 Volgens het Hof volgt uit een en ander
'dat elke in het kader zijner bevoegdheid aangezochte nationale rechter verplicht
is het gemeenschapsrecht integraal toe te passen en de door dit recht aan
particulieren toegekende rechten te beschermen, daarbij buiten toepassing latend
elke eventueel strijdige bepaling van de nationale wet, ongeacht of deze van
,35
vroegere of latere datum is dan de gemeenschapsregel;

Vervolgens overweegt het Hof:
'dat derhalve met de vereisten welke in die eigen aard van het gemeenschapsrecht besloten liggen onverenigbaar is elke bepaling van een nationale
rechtsorde of enige wetgevende, bestuurlijke of rechterlijke praktijk die ertoe
zou leiden de uitwerking van het gemeenschapsrecht te verminderen doordat
aan de inzake de toepassing van dit recht bevoegde rechter de macht wordt
ontzegd aanstonds bij deze toepassing al het nodige te doen voor de terzijdestelling van de nationale wettelijke bepalingen die eventueel in de weg staan aan
de volle werking van de gemeenschapsregels;
dat zulks het geval zou zijn, indien bij een eventuele tegenstrijdigheid van een
bepaling van het gemeenschapsrechtmet een latere nationale wet de oplossing

van dit conflict zou zijn voorbehouden niet aan de tot toepassing van het

31
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gemeenschapsrecht geroepen rechter, doch aan een met eigen beoordelingsbevoegdheid bekleed ander gezag, ook al zou de hieruit voortvloeiende belemmering voor de volledige werking van dit recht slechts van tijdelijke aard zijn;

dat derhalve op de eerste vraag moet worden geantwoord dat de nationale
rechter, belast met de toepassing, in het kader zijner bevoegdheid, van de
bepalingen van het gemeenschapsrecht, verplichtis zorg te dragen voor de volle
werkingdezernormen, daarbij zonodig, op eigen gezag, elke strijdigebepaling
van de -zelfs latere- nationale wetgeving buiten toepassing latende, zonder
dat hij de voorafgaande opheffing hiervan via de wetgeving of enige andere
constitutionele procedure heeft te vragen of af te wachten; ,36

Aansluitend geeft het Hof een ontwijkend antwoord op de tweede prejudiciele
vraag, die inhield of de opheffing van met het gemeenschapsrecht strijdige nationale
wetgeving altijd met terugwerkende kracht moet geschieden. Volgens het Hof is
de beantwoording van die vraag in wezen al gegeven met de beantwoording van
de eerste vraag, zodat de tweede vraag zonder voorwerp is geraakt.
Kern van de Simmenthal-uitspraak is dat aan de nationale rechter een
bevoegdheid (in woorden van het Hof gaat het zelfs om een verplichting) wordt
toegekend die indruist tegen het nationale constitutionele stelsel en die ongeacht
denationale procedureregels lijkt te gelden. Vooral doorde algemene bewoordingen
waarin dat is geschied heeftdeze uitspraak hetHoftot veel onduidelijkheid geleid
over de betekenis van het nationale procesrecht in communautaire procedures.
In hoofdstuk 6 zal hierop nader worden ingegaan.

Randvoorwaarden op grond van het secundaire gemeenschapsrecht

5

In hoofdstuk 2 is een aantal bepalingen van secundairgemeenschapsrecht genoemd,
waarin eisen worden gesteld aan het stelsel van rechtsbescherming binnen de
lidstaten. In de meeste gevallen ging het om richtlijnen waarin lidstaten werd
opgedragen tegen bepaalde soorten besluiten beroep op een rechterlijke instantie
open te stellen. In deze paragraaf wordt ingegaan op dejurisprudentie van het Hof

van Justitie over een aantal van deze bepalingen. Hoewel schending ervan in
beginsel door de Commissie via de infractieprocedure aan het Hof kan worden
voorgelegd,37 zal blijken dat het Hof in de meeste gevallen langs prejudiciele weg
wordt gevraagd zich over de naleving van de communautaire verplichtingen uit
te laten.

36

Idem, r.0.22-24.

37

Aldus ook Jans en De Jong 1999, p. 78.
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5.1

Richtlijn 64/221

Richtlijn 64/221/EEG van de Raad van 25 februari 1964 voor de coordinatie van
de voor vreemdelingen geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van
verplaatsing en verblij f, die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde,
de openbare veiligheid en de volksgezondheid38 bepaalt in de artikelen 8 en 9,
eerste lid, als volgt:
'8. De betrokkene moet tegen het besluit tot weigering van toelating, tot wei-

gering van afgifte of verlenging van de verblijfsvergunningof tegen hetbesluit
tot verwijdering van hetgrondgebied kunnen beschikkenoverde mogelijkheden
van beroep die openstaan voor de eigen onderdanen tegen bestuursrechtelijke

besluiten.(.)
9.1 Bij ontstentenis van mogelijkheden van gerechtelijk beroep of indien dit
beroep slechts betrekking heeft op de wettigheid van het besluit of indien dit
beroep geen opschortende werking heeft, wordt het besluit tot weigering van
verlenging van de verblijfsvergunning of het besluit tot verwijdering van het
grondgebied van een houder van een verblijfsvergunning, behoudens in
dringende gevallen, slechts doordeoverheidsinstantie genomen naadvies door
een bevoegde instantie van het ontvangende land ten overstaan waarvan de
betrokkene gebruik moet kunnen maken van zijn middelen tot verweer en zich
kan laten bijstaan ofvertegenwoordigen volgens de procedure van de nationale

wetgeving. Deze instantie moet een andere zijn dan die welke gerechtigd is
om het besluit tot weigering van de verlenging van de verblijfsvergunning of
het besluit tot verwijdering te nemen.'

In de Belgische zaak Royer uit 1976 vroeg de verwijzende rechter het Hof of een
besluit tot uitwijzing of de weigering om een verblij fs- of vestigingsvergunning
af te geven in verband met de eisen van het gemeenschapsrecht vatbaar is voor
onmiddellijke tenuitvoerlegging. Volgens het Hof moet door de lidstaten al het
nodige worden gedaan om een ieder die door een beperkende maatregel wordt
getroffen het daadwerkelijke genot te verschaffen van de bescherming die de

uitoefening van het in de artikelen 8 en 9 neergelegde beroepsrecht hem biedt.
Deze waarborg zou echter iedere betekenis verliezen, als de lidstaten door de
onmiddellijke tenuitvoerlegging van een uitwijzingsbesluit de betrokkenen de

mogelijkheid zou kunnen ontnemen een nuttig gebruik te maken van de beroepsmogelijkheden van richtlijn 64/221. Het Hof concludeerde dan ook dat
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'(..) een uitwijzingsbesluit (...) niet ten uitvoer kan worden gelegd tegen een
door het gemeenschapsrecht beschermde persoon, voordat deze de
beroepsmogelijkheden welker uitoefening hem bij de artikelen 8 en 9 van
richtlijn 64/221 worden gewaarborgd, ten volle heeft kunnen aanwenden.' 39
Het staat de lidstaten dus niet vrij gemeenschapsonderdanen uit te zetten alvorens
zij de voor het instellen van beroep noodzakelijke handelingen hebben kunnen
verrichten, en in die zin opschortende werking te onthouden aan het instellen van

dat beroep.

Ook mevrouw Pecastaing deed jegens de Belgische overheid een beroep op
genoemde richtlijn toen deze weigerde haar een verblij fsvergunning te verstrekken
en voorts een uitzettingsbevel betekende. Zij stelde tegen deze besluiten geen
beroep in bij de administratieve rechter, doch vorderde in een civiel geding de
vaststelling van de onrechtmatigheid en schadevergoeding. Tevens vorderde zij
in kort geding opschorting van het besluit tot verwijdering. De president van de
rechtbank Luik achtte voor de beoordeling van dat verzoek nadere uitleg van het
Hof van Justitie noodzakelijk: zo vroeg hij onder meer of de in het arrest Royer
gegeven uitleg aan de artikelen 8 en 9 ook geldt voor civiele acties en voorts of
de beoordeling van de in artike19 aangegeven spoedeisendheid (dringende gevallen)
terbeoordeling aan de rechterstaat. HetHofgaatbij debeantwoording afzonderlijk
in op de verplichtingen die uit de artikelen 8 en 9 voortvloeien:
'(..) Zondermiskenning van de krachtens artike18 op hem rustende verplichting
kan een lidstaat de aanvaarding van beroepschriften, ingediend doorpersonen
als in de richtlijn bedoeld, (..) niet afhankelijk stellen van het antwoord op de
vraag of is voldaan aan bijzondere formele of procedure-eisen, strenger dan
voor nationale onderdanen gelden wanneer zij tegen handelingen van de
overheid wensen op te komen. Aan al degenen die onder de richtlijn vallen
behoort derhalve beroep open te staan tegen elk besluit dat tot uitwijzing kan
leiden en wel zulks voordathet wordt tenuitvoergelegd. Bij welke rechter zulk
een beroep aanhangig wordt gemaakt, blijkt niet uit artikel 8. (..) Is een
administratieve rechter van een lidstaat niet bevoegd de werking van een
overheidsbesluit op te schorten, omdat in zoverre de gewone rechter bevoegd
is, dan is de lidstaat verplicht degene die onder de richtlijn vallen toe te staan
zich op de ook voor eigen onderdanen geldende voorwaarden met een verzoek
,40
om opschorting tot de gewone rechter te wenden.
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april 1976, zaak 48/75, Royer, Jur. 1976, p. 649, overwegingen 52- 62.
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Het Hof bepaalt hier dus niets meer of minder dan dat artikel 8 geldt ongeacht
de bevoegdheidsverdeling tussen rechterlijke instanties binnen een lidstaat.

Vervolgens laat het Hof evenwel meer ruimte aan de lidstaten wat betreft de
regeling van de rechtsbescherming:
'Daarentegen ligt er in artikel 8, wat betreft de opschortende werking die
mogelijkerwijs aan beroepen, ingesteld door onder de richtlijn vallende
personen toekomt, generlei specifieke verplichting besloten. (..) Er mag (..)
niet in worden gelezen dat betrokkene, voor de gehele duur van het door hem
aangespannen geding, op het grondgebied van de betrokken staat mag
verblijven. Zulk een uitlegging, die de betrokkene eenzijdig tot opschorting
bevoegd zou maken, ware onverenigbaar met de bedoeling der richtlijn. (..)
In artikel 8 mag niet worden gelezen dat de Lid-Staten een vreemdeling voor
de duur van het proces op hun grondgebied moeten dulden, onverminderd zijn
recht op een eerlijk proces en met dien verstande dat hij in staat moet zijn om
,41
al zijn verweermiddelen aan te wenden.(..)

De vraag of de spoedeisendheid van het uitwijzingsbesluit ter beoordeling aan
de rechter staat, wordt door het Hof aan de hand van artikel 9 beantwoord:
'Deonderzoek- en adviesprocedure van artike19 (..) is ernietomde rechterlijke
macht ten aanzien van de opschorting van de tenuitvoerlegging der in de
richtlijn bedoelde maatregelen nadere bevoegdheden te verlenen of om de
rechterlijke macht de spoedeisendheid van een uitwijzingsmaatregel te doen
beoordelen. (..).

,42

Vermeldenswaardig van deze uitspraak is nog dat het Hof van Justitie het niet
noodzakelijk achtte de vraag te beantwoorden of in de communautaire rechtsorde
ook afgezien van richtlijn 64/221 de naleving moet worden verzekerd van artikel
6 EVRM, nu deze richtlijn, wat betreft de daarin voorziene maatregelen mag
worden geacht te voldoen aan de in artikel 6 EVRM neergelegde eis van een eerlijk
43

proces.

In de literatuur is naar aanleiding van deze zaken het standpunt ingenomen dat
het Hof van Justitie de rechtsbeschermingsbepalingen van richtlijn 64/221 ruim
uitlegt.44 Ten aanzien van de zaak Pecastaing moet evenwel worden geconstateerd
dathet Hofeiseres zekerniet in alle opzichten tegemoetkomt. Voordathierop verder

41
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kan worden ingegaan dienen nog watrecentere uitspraken van hetHof van Justitie
over deze richtlijn te worden besproken.

De derde zaak die in dit verband vermelding verdient, betreft eveneens de
beantwoording van door Belgische rechterlijke instanties gestelde vragen. In de
zaak Dzodzi uit 1990 werd onder meer gevraagd of artikel 9 voor lidstaten de

verplichting meebrengt om aan de in de richtlijn bedoelde personen het recht te
verlenen, zich voor de tenuitvoerlegging van een besluit tot weigering van een
verblijfsvergunning of van een rnaatregel tot verwijdering van het grondgebied
tot een rechterlijke instantie te wenden die in een spoedprocedure uitspraak doet
en bevoegd is conservatoire maatregelen met betrekking tot het verblijfsrecht te
nemen. In de beantwoording overweegt het Hofdatde richtlijn niet preciseerthoe
de in artike19 bedoelde bevoegde instantie wordt aangewezen en dat deze bepaling
niet verlangt dat het een rechterlijk of een uit magistraten bestaand orgaan is of
dat de leden van de bevoegde instantie voor een bepaalde periode worden
aangewezen. Waar het op aankomt, aldus het Hof onder verwijzing naar eerdere
jurisprudentie,45 is dat die instantie haar taak in volkomen onafhankelijkheid kan
vervullen en daarbij niet zijdelings of rechtstreeks gecontroleerd wordt door de
instantie die de in de richtlijn bedoelde maatregelen moet nemen, en voorts, dat
zij een procedure volgt die de betrokkene onder de in de richtlijn vastgestelde
voorwaarden in staat stelt zijn verweermiddelen voorte dragen. Naeen recapitulatie
van enkele overwegingen uit de zaak Pecastaing concludeert het Hof op dit punt
dat artikel 9 niet aldus kan worden uitgelegd, dat het de verplichting meebrengt
om ten behoeve van de in de richtlijn bedoelde personen te voorzien in een beroep
in rechte als door de verwijzingsrechter bedoeld. 46

Een vierde zaak waarin in het bijzonder artikel 9, eerste lid, van richtlijn 64/221
aan de orde was speelde zich af in het Verenigd Koninkrijk. Ter uitvoering van
artike19 bepaalde een Britse regeling dat degene tegen wie een bevel tot uitzetting
wordt uitgevaardigd opmerkingen mag indienen bij een bevoegde instantie, en
indien dergelijke opmerkingen worden ingediend, de minister verplicht is rekening
te houden met het advies van die bevoegde instantie en hij de gegrondheid van
zijn besluit opnieuw moet onderzoeken alvorens de betrokkene uit het Verenigd
Koninkrijk wordt verwijderd (tenzij deze overigens met zijn verwijdering instemt).
De Britse autoriteiten vaardigden jegens de heer Gallagher, een Ierse onderdaan
die in Londen verbleef, een bevel tot uitzetting uit. Deze vertrok daaropnaarIerland

45
46
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doch wenste nadien terug te keren naar het Verenigd Koninkrijk en stelde daarom
(alsnog) beroep in tegen het uitzettingsbevel. De verwijzende rechter vroeg het

Hof of artikel 9 zich ertegen verzet dat (a) de minister een bevel tot uitzetting
uitvaardigt alvorens het advies van de bevoegde instantie is ontvangen en (b) de
betreffende bevoegde instantie door diezelfde minister is aangewezen.
In de beantwoording van deze vragen geeft het Hof onder verwijzing naar
eerdere jurisprudentie47 aan dat artikel 9, eerste lid, aldus moet worden uitgelegd
dat het, behoudens in dringende gevallen, de overheidsinstantie verbiedt een besluit
tot verwijdering te nemen alvorens een bevoegde instantie haar advies heeft
uitgebracht. Deze bepaling staat er volgens het Hof daarentegen niet aan in de
weg dat de bevoegde instantie, die een aan een verwijderingsmaatregel voorafgaand
advies moet uitbrengen, wordt aangewezen doorde overheidsinstantie die dit besluit

neemt, op voorwaarde dat deze bevoegde instantie haar taak in volkomen
onafhankelijkheid kan vervullenen niet wordtgecontroleerddoorde instantie die
de in de richtlijn bedoelde maatregelen moet nemen, en mits zij een procedure

volgt die de betrokkene onder de in de richtlijn vastgestelde voorwaarden in staat
stelt zijn middelen van verweer voor te dragen. De nationale rechter moet in elk
48
afzonderlijk geval nagaan of aan deze vereisten is voldaan, aldus het Hof.

Ook de laatste zaak die in verband met richtlijn 64/221 bespreking behoeft heeft
betrekking op het Verenigd Koninkrijk. In de door het Hof gevoegde zaken
Shingara en Radiom uit 1997 wenste de verwijzende rechter duidelijkheid over
de vraag of de in artikel 8 neergelegde verplichting om aan personen die onder
de richtlijn vallen dezelfde beroepsmogelijkheden te bieden als aan eigen
onderdanen betrekking heeft op de specifieke beroepsmogelijkheden tegen de
besluiten waarop de richtlijn ziet of op de beroepsmogelijkheden tegen bestuursrechtelijke besluiten in het algemeen. Volgens het Hof van Justitie moet op deze
vraag worden geantwoord
'(..) dat artikel 8 van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd, dat indien de
wetgeving van een lidstaat enerzijds voorziet in een beroep tegen bestuurs-

rechtelijke handelingen in het algemeen, en anderzijds in een andere vorm van
beroep tegen besluiten betreffende de toelating van onderdanen van die lidstaat,
aan de ingevolge deze bepaling op de lidstaat rustende verplichting is voldaan,
indien onderdanen van andere lidstaten over dezelfde beroepsmogelijkheden

47

O.m. HvJ
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beschikken als in die lidstaatopenstaan tegen bestuursrechtelijke handelingen
in het algemeen. ,49

Het Hof gaat in deze zaak in het geheel niet in op de verhouding tussen de door
de artikelen 8 en 9 toegelaten beperkingen in de nationale rechtsbescherming en
de (later in dit hoofdstuk te bespreken) eisen van het Hof van Justitie inzake de
toegang tot de rechter in het algemeen. Dit is opmerkelijk, omdat de AdvocaatGeneraal uitvoerig had betoogd dat deze eisen meebrachten dat die beperkingen
grotendeels strijdig waren met het gemeenschapsrecht. Op deze problematiek wordt
later teruggekomen. 50
Afsluitend kan met betrekking tot richtlijn 64/221 worden vastgesteld dat
hetHofvan Justitie bij de uitlegging van de artikelen 8 en 9een middenkoers volgt:
enerzijds dienen lidstaten te voorzien in adequate rechtsgangen, anderzijds wordt
hen de ruimte gelaten specifieke beperkingen in de rechtsbescherming aan te
brengen. De stelling dat het Hof deze bepalingen ruim uitlegt kan, gezien de in
deze paragraafbesprokenjurisprudentie, dus nietzondermeer worden onderschreven.

5.2

Richtlijn 76/207

Artikel 6 van richtlijn 76/207 van de Raad van

9 februari 1976 betreffende de

tenuitvoerlegging van hetbeginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen
ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden,51 luidt als volgt:
'De Lid-Staten nemen in hun interne rechtsorde de nodige voorschriften op
om een ieder die meent te zijn benadeeld door de niet-toepassing te zijnen
aanzien van het beginsel van gelijke behandeling in de zin van de artikelen
3,4 en 5 de mogelijkheid te bieden om zijn rechten voor het gerecht te doen
gelden na eventueel een beroep op andere bevoegde instanties te hebben
gedaan.'

In de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk is deze richtlijn omgezet in de voor
Noord-Ierland toepasselijke Sex Discrimination Order 1976. Artikel 53 daarvan
wettigt een met het verbod op discriminatie wegens geslacht strijdige handeling,
wanneer zij is verricht ter bescherming van (kortgezegd) de openbare veiligheid.

49

50
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HvJ 17 juni 1997 , gevoegde zaken C-65/95 en C-111/95, Shingara en Radiom, Jur. 1997,
p. 1-3343.
Zie § 5.7 van dit hoofdstuk.
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In dezelfdebepaling wordtaangegeven dateen verklaring van de Secretary of State
dat een besluit met dat doel is gegeven, een onweerlegbaar bewijs vormt. Nadat
haar contract bij de politie niet was verlengd, vorderde mevrouw Johnston in 1983
ondermeereen nieuwe betrekking en schadevergoeding, waarbij de politieleiding
zich op genoemd artike153 beriep. Het Industrial Tribunal vroeghetHofkrachtens
artikel 177 EG-verdrag onder meer of genoemde richtlijn uitzonderingen toeliet
op het beginsel van gelijke behandeling in verband met de openbare orde en of
verzoekster zich voor de nationale rechterlijke instanties van de lidstaten kan
beroepen op het beginsel van gelijke behandeling zoals neergelegd in de bepalingen
van de richtlijn. De doorde Secretary ofState afgegeven verklaring zou mevrouw

Johnston iedere beroepsmogelijkheid ontnemen, wanneer uitsluitend nationaal
recht zou worden toegepast.
In zijn beantwoording stelthetHofdatde verwijzende rechterkennelijk wenst
te vernemen of het verenigbaar is met het gemeenschapsrecht en met richtlijn
76/207, wanneer de nationale rechter door een voorschrift als artikel 53 van de
52
Sex Discrimination Order wordt belet zijn rechterlijke controle uit te oefenen.
Hiermee plaatst het Hof de vraag naar de bewijskracht van de verklaring van de
Secretary of State in een ruimerkader: dat van de aanspraak oprechtsbescherming
door de rechter in het algemeen. Het Hof vervolgt:
'Eerst dient dus (..) te worden onderzocht (..) of de Lid-Staten ingevolge het
gemeenschapsrecht, en meer in het bijzonder richtlijn 76/207, verplicht zijn
te verzekeren dat hun nationale rechterlijke instanties een effectieve controle
uitoefenen op de naleving van de richtlijn en van de ter uitvoering van de

richtlijn vastgestelde wettelijke regeling.

,53

Volgens het Hof volgt uit artikel 6 van de richtlijn dat de lidstaten ter verwezenlijking van het doel van de richtlijn maatregelen moeten nemen die doeltreffend
genoeg zijn, dat de betrokkenen inderdaad voor de nationale rechter een beroep
kunnen doen op de aldus toegekende rechten.54 Het Hof vervolgt:
'In de bij vorenbedoeld artikel voorgeschreven rechterlijke controle komt een
algemeen rechtsbeginsel tot uiting, dat ten grondslag ligt aan het constitutionele
erfgoed dat alle Lid-Staten gemeen hebben. Dit beginsel is eveneens neergelegd
in de artikelen 6 en 13 van hetEuropese Verdrag totbescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden. Zoals het Europees Parlement,
de Raad en de Commissie in hun gemeenschappelijke verklaring van 5 april

52

HvJ 15 mei 1986, zaak 222/84, Johnston, Jur. 1984, p. 1651, overweging 12.
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1977 (Pb. 1977, C 103, blz. 1)en hetHof van Justitie in zijn rechtspraak hebben
erkend, moet in het kader van het gemeenschapsrecht rekening worden
gehouden met de beginselen die aan dit verdrag ten grondslag liggen.

Ingevolge artikel 6 van de richtlijn, uitgelegd met inachtneming van vorenbedoeld algemeen beginsel, heeft eenieder recht op een effectief beroep bij een
bevoegde rechter tegen handelingen die zijns inziens in strijd zijn met het in
richtlijn 76/207 neergelegde beginsel van gelijke behandeling van mannen en
vrouwen. De Lid-Staten moeten zorgen voor een effectieve rechterlijke controle
op de naleving van de toepasselijke bepaling van het gemeenschapsrecht en
van de nationale wettelijke regeling waarmee wordt beoogd, de in de richtlijn
,55
voorziene rechten te verwezenlijken.

Aangezien een bepaling zoals artikel 53 van de Sex Discrimination Order een
bevoegde instantie vanwege de onweerlegbaarheid van het bewijs in staat stelt
een particulier het recht te ontzeggen om de hem door de richtlijn toegekende
rechten voor het gerecht te doen gelden, is deze in strijd met het in artikel 6 van
de richtlijn neergelegde beginsel van effectief rechterlijk toezicht, aldus het Hof.56

Met betrekking tot de rechtstreekse werking van artikel 6 van richtlijn 76/207
overweegt het Hof tenslotte:
'(..) Voor zover (..) uit dit artikel, uitgelegd in het licht van een algemeen
beginsel waarvan het de uitdrukking vormt, volgt dat eenieder die meent te
zijn benadeeld door een discriminatie op grond van het geslacht, over een
effectieve mogelijkheid van beroep in rechte moet kunnen beschikken, is deze
bepaling voldoende nauwkeurig en onvoorwaardelijk om haar te kunnen
inroepen tegenover een Lid-Staat, die de toepassing ervan in zijn interne
rechtsorde niet ten volle zou verzekeren. ,57

Artikel 6 van de richtlijn speelt een cruciale rol in de jurisprudentie van het Hof
waarin randvoorwaarden aan de rechtsbescherming in de lidstaten worden gesteld.
Blijkens dezejurisprudentie liggen in deze bepaling twee afzonderlijke elementen
besloten: enerzijds het vereiste van daadwerkelijke toegang tot een rechterlijke
instantie die overeffectieve controlemogelijkheden moetbeschikken en anderzijds
de verplichting voor lidstaten om effectieve sancties te stellen op overtreding van
het discriminatieverbod.58 Hoewel deze jurisprudentie in feite vooral betrekking
heeft op arbeidsrechtelijke vraagstukken bestaat er voldoende aanleiding deze in
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Overwegingen 18-19.

Overwegingen 20-21.
Overweging 58.
Drijber & Prechal 1997, p. 145.
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dit onderzoek aan de orde te stellen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de
jurisprudentie opbasis van deze richtlijn een beginpunt vormt van de ontwikkeling
van algemene gemeenschapsrechtelijke leerstukken. De hiervoorbesproken zaak
Johnston illustreert dit.
Reecis in 1984 heeft hetHofde eerste uitspraak gedaan overde sancties waarin
lidstaten ingevolge richtlijn 76/207 moeten voorzien. In de zaak Von Colson
bepaalde het Hof dat deze richtlijn de lidstaten weliswaar vrijlaat om voor de op
schending van het discriminatieverbod te stellen sanctie een keuze te maken uit
verschillende oplossingen die geschikt zijn omhetdoel van de richtlijn tebereiken,
maardat de richtlijn niettemin impliceert dat, ingeval een lidstaat ervoorkiest een
schending door middel van schadevergoeding te sanctioneren, deze vergoeding
in elk geval in een passende verhouding moet staan tot de geleden schade. Lidstaten
kunnen volgens het Hof niet volstaan met een zuiver symbolische schadevergoeding, zoals bijvoorbeeld terugbetaling van niet meer dan de in verband met de
sollicitatie gemaakte kosten. 59
In de zaak Dekker uit 1990 voegde het Hof daaraan toe dat de enkele
schending van het discriminatieverbod reeds dient te volstaan om de volledige
aansprakelijkheid van degene die heeft gediscrimineerd vast te stellen; de in het
nationale recht voorziene rechtvaardigingsgronden kunnen niet worden erkend
(de richtlijn staat niet toe dat in het nationale recht een afzonderlijk schuldvereiste

wordt opgenomen).60
Vervolgens deed het Hof in 1993 uitspraak in de zaak Marshall II, waarin
de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk ter discussie stond. Daarin was een
bepaling opgenomen die de hoogte van de schadevergoeding die na een geval van
discriminatie kon worden toegekend beperkte tot een bepaald maximum, en
bepaalde categorieen van schade (rente) uitsloot van vergoeding. Over de
verenigbaarheid van die regeling met artikel 6 van richtlijn 76/207 overwoog het
Hof:
'(..) Artikel 6 schrijft niet een bepaalde maatregel voor ingeval van schending
van het discriminatieverbod, doch laat aan de lidstaten de vrije keuze tussen
(..) verschillende oplossingen die geschikt zijn om het doel ervan te bereiken
(")

Wanneer financiele vergoeding wordt gekozen als maatregel (..) moet deze
passend zijn, in die zin dat de daadwerkelijkgeleden schade (..) in overeenstemming metde toepasselijknationale rechtsvoorschriften integraal moet worden
gecompenseerd.(..)

59
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(..) (M)et de vaststelling vaneen plafond als dat waarom het in het hoofdgeding
gaat (kan) per definitie geen juiste uitvoering worden gegeven aan artikel 6
(„)

De toekenning van interessen in overeenstemming met de toepasselijke
nationale voorschriften moet (..) worden beschouwd als een noodzakelijke
schadevergoedingscomponent (..)

,61

In de zaak Draehmpaehl uit 1997 bracht het Hof verdere nuanceringen aan op
de hoogte van de schadevergoeding, waarin het nationale recht ingevolge de
richtlijn tenminste dient te voorzien. Aan de orde was een Duitse bepaling,
ingevolge welke de hoogte van de schadevergoeding na schending van het
discriminatieverbod maximaal drie maandsalarissen bedroeg. Bij de beantwoording
van de vraag of een dergelijke beperking is toegestaan maakt het Hof een
onderscheid tussen de situatie dat de (afgewezen) sollicitant de betreffende
aanstelling zou hebben gekregen indien hij of zij niet zou zijn gediscrimineerd,
en de situatie waarin deze de baan ook zonder de discriminatie niet zou hebben
gekregen. Alleen in het tweede geval acht het Hof de betreffende beperking van
de schadevergoeding niet in strijd met de richtlijn. Daarnaast bepaalde het Hof
dat de richtlijn zich verzet tegen een bepaling die het recht op schadevergoeding
beperkt tot zes maandsalarissen ingeval meerdere sollicitanten een schadevordering
indienen, en het nationale recht een dergelijke beperking niet kent voor overige
arbeidsrechtelijke vorderingen.62 In de recente zaak Coote tenslotte besliste het
Hof dat artikel 6 van de richtlijn meebrengt dat de wetgeving van de lidstaten dient
te voorzien in voorschriften omde rechterlijke bescherming te verzekeren aan de
werknemer wiens werkgever, na beeindiging van de arbeidsverhouding, weigert
referenties te verstrekken als reactie op een vordering in rechte die is ingediend
om het beginsel van gelijke behandeling in de zin van de richtlijn te doen naleven. 63
5.3

De aanbestedingsrichtlijnen

Op het terrein van de overheidsaanbestedingen zijn twee richtlijnen vastgesteld
die specifiekbetrekkinghebben op de coordinatie van nationale beroepsprocedures:
richtlijn 89/665 van de Raad van 21 december 1989 houdende de coOrdinatie van
de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toepassing van
beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen
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31.

62

HvJ 22 april 1997, zaak C-180/95, Draehmpaehl, Jur. 1997, p. I-2195.
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en voorde uitvoering van werken,64 en richtlijn 92/13 van de Raad van 25 februari
1992 tot coOrdinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende

de communautaire voorschriften inzake de procedures voor het plaatsen van
opdrachten doordiensten die werkzaamzijn in de sectoren water- en energievoor-

ziening, vervoeren telecommunicatie.65 Deze rechtsbeschermingsrichtlijnen zijn
een aanvulling op de 'algemene' aanbestedingsrichtlijnen, die niet voorzagen in
specifieke bepalingen op grond waarvan de daadwerkelijke naleving kon worden
gewaarborgd. De belangrijkste doelstelling van de rechtsbeschermingsrichtlijnen
vormt het creeren van adequate beroepsgangen opnationaal niveau voorondernemingen die menen te zijn benadeeld door onjuiste toepassing van de aanbestedingsprocedures door overheidsorganen en andere diensten. Het voert te ver in dit
verband in te gaan op de specifieke bepalingen van deze richtlijnen.66 Richtlijn
92/50 van de Raad van 18 juni 1992 betreffende de coordinatie van procedures
voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor dienstverlening bevat overigens
wel een rechtsbeschermingsbepaling. Zowel Duitsland als Griekenland werden
doorde Commissie via een infractieprocedure voorhetHof gedaagd en veroordeeld
vanwege incorrecte implementatie van laatstgenoemde richtlijn.67 Maar ook de

implementatie van de rechtsbeschermingsrichtlijnen zelf geschiedde niet altijd
vlekkeloos. Zo moest het Hof van Justitie in 1996 vaststellen dat Griekenland
richtlijn 89/665 niet voldoende had geYmplementeerd voor wat betreft de
aanbesteding van leveringen. Met name was niet voldaan aan de in artikel 2 van
die richtlijn neergelegde verplichting tot het verlenen van bevoegdheden aan
beroepsinstanties om (los van principale vorderingen) voorlopige maatregelen te
nemen om de aanbestedingsprocedure of de tenuitvoerlegging van door de
aanbestedende diensten genomen besluiten op te schorten en schadevergoeding
toe te kennen aan degenen die door een schending zijn benadeeld. Het namens
Griekenland gevoerde verweer dat deze bevoegdheden weliswaar niet middels
wetgeving waren toegekend, maar in de jurisprudentiele praktijk wel bestonden
werd door het Hof verworpen: de rechtszekerheid vereist dat betrokkenen hun
rechten moeten kunnen kennen en richtlijnconforme uitlegging kan in dit verband
niet volstaan. 68
De gebrekkige implementatie door Duitsland van richtlijn 92/50 inzake
aanbestedingen in de dienstverlening kreeg een vervolg in de zaak Dorsch Consult
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Pb. 1989 L. 395, p. 33.
Pb. 1992 L. 076, p. 14.
Zie voor een bespreking Van Marissing 1995, p. 220-224.
HvJ 2 mei 1996, zaak C-253/95, Commissie- Duitsland, Jur. 1996, p. 1-2423 en van dezelfde
datum zaak C-311/95, Commissie-Helleense republiek, Jur. 1996, p. 1-2433.
HvJ 19 september 1996, zaakC-236/95, Commissie-Helleense Republiek, Jur. 1996, p. I-4459,

overwegingen 11-15.
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uit 1997. Deze onderneming had een offerte voor een bouwproject uitgebracht
maar was niet verkozen. Zij wendde zich uiteindelijk tot het toezichtsorgaan dat
bevoegd is voor aanbestedingen van werken en leveringen met een vordering tot
schorsing van de aanbestedingsprocedure en de aanbestedende dienst te gelasten
de opdracht alsnog aan haar te gunnen. De betreffende opdracht betrof evenwel
dienstverlening, zodatde vraag rees ofhet betreffende toezichtsorgaan in dit geval
wel bevoegd was. Het toezichtsorgaan stelde vast dat Duitsland richtlijn 92/50
nogniethad omgezet, en vroeg hetHof van Justitie langs prejudiciele weg ofartikel
41 van die richtlijn aldus moet worden uitgelegd, dat organen die bevoegd waren
op het terrein van werken en leveringen sinds de inwerkingtreding van die richtlijn
ook bevoegd zijn tot toetsing van procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voordienstverlening. Hoewel de Advocaat-Generaal uitvoerighadbetoogd
dat de verwijzende instantie geen rechterlijke instantie in de zin van artikel 177
EG-verdrag was (en de gestelde vraag mitsdien niet-ontvankelijk was) dacht het
Hof hier anders over, en ging het over tot beantwoording van de vraag:
'Allereerst moet worden opgemerkt, dat de rechtsorde van elke lidstaat de
rechterlijke instantie moet aanwijzen die bevoegd is om kennis te nemen van
geschillen betreffen individuele rechten die aan de communautaire rechtsorde
zijn ontleend, echter met dien verstande dat de lidstaten gehouden zijn in elk
geval een effectieve bescherming van die rechten te verzekeren. Onverminderd
dit laatste, dient het Hof zich niet in te laten met de beslechting van bevoegdheidsvragen die op het niveau van de nationale rechterlijke organisatie kunnen
rijzen bij de kwalificatie van bepaalde op het gemeenschapsrecht gebaseerde
rechtssituaties. ,69

Vervolgens stelt het Hof vast dat artikel 41 van de richtlijn niet voorschrijft bij
welke nationale instanties beroep moet kunnen worden ingesteld, noch dat dit
dezelfde instanties moeten zijn als die bevoegd zijn terzake van werken en
leveringen. Verder staat volgens het Hof vast dat de Duitse bepaling waarmee
richtlijn 89/665 is omgezet ook de basisbepaling vormt voor de omzetting van
richtlijn 92/50.70 Aansluitend herinnert het Hof aan de verplichting tot richtlijnconforme interpretatie van de bepalingen van nationaal recht teneinde het met de
richtlijn beoogde resultaat te bereiken en stelt het Hof via een redenering die doet
denken aan rechtstreekse werking datjustitiabelen zich op de materiele bepalingen

van richtlijn 92/50 zouden kunnen beroepen. Bovendien herinnert het Hof aan
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HvJ 17 september 1997, zaak C-54/96, Dorsch Consult, Jur. 1997, p. I-4961, overweging
40, onder verwijzing naar HvJ 18 januari 1996, zaak C-446-93, SEIM, Jur. 1993, p. 1-73.
Idem, overwegingen 41-42.
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de mogelijkheid van schadevergoeding indien richtlijnconforme uitleg niet mogelijk
blijkt.7 1 Het Hof concludeert:
'Uit artikel 41 van richtlijn 92/50 (..) vloeit niet voort dat, nu deze richtlijn
niet binnen de gestelde termijn is omgezet, de terzake van procedures voor
het plaatsen van overheidsopdrachten betreffende werken en leveringen
bevoegde beroepsinstanties van lidstaten ook bevoegd zijn om kennis te nemen
van beroepen betreffende procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten
voor dienstverlening. De eisen van een uitlegging van het nationale recht in
overeenstemming met richtlijn 92/50 en van een effectieve bescherming van
de rechten van justitiabelen gebieden de nationale rechter evenwel, na te gaan
of aan de betreffende bepalingen van nationaal recht voorde justitiabelen een
recht van beroep ter zake van het plaatsen van overheidsopdachten voor
dienstverlening kan worden ontleend. In omstandigheden als die van het
onderhavige geval dient de nationale rechter in het bijzonder na te gaan, of
dit recht van beroep voor dezelfde instanties kan worden uitgeoefend als die
welke zijn voorzien ter zake van het plaatsen van overheidsopdrachten voor
,72
leveringen en voor de uitvoering van werken.

Wie zien hier dat het Hof enerzijds de institutionele autonomie van de lidstaten
voor wat betreft het aanwijzen van bevoegde (bestuurs)organen nadrukkelijk
respecteert, maar anderzijds de nationale instanties via het instrument richtlijnconforme uitlegging wel de mogelijkheid biedt het implementatiegebrek voor het
voorliggende geval te herstellen.
De gebrekkige uitvoering van aanbestedingsrichtlijnen in Oostenrijk heeft
tot een aantal procedures bij het Hof van Justitie geleid. Op prejudiciele vragen
van Oostenrijkse instanties koos het Hof van Justitie daarin voor de weg die het
in de zaak Dorsch Consult had ingeslagen.73 In de recente Oostenrijkse zaak Alcatel
is hetHofgevraagd aan te geven ofde bepalingen van richtlijn 89/665 rechtstreekse
werking hebben. Volgens het Hof staat artikel 2 van deze richtlijn eraan in de weg
dat lidstaten de gunningsbeslissing en de overeenkomst tussen de opdrachtgever
en degene aan wie de opdracht wordt gegund laten samengevallen, indien zulks
tot gevolg heeft dat tegen de gunningsbeslissing geen vernietigingsberoep
openstaat.
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Idem, overwegingen 43-44.
Idem, dictum.
HvJ 24 september 1998, zaak C-76/97, Togel, Jur. 1998, p. 1-5357; HvJ 24 september 1998,
zaak C-111/97, EvoBus, Jur. 1998, p. 1-5411; HvJ 4 februari 1999, zaak C- 103/97,
Kollesperger, Jur. 1999, p. I-551; HvJ 4 maart 1999, zaak C-258/97, HIKP, Jur. 1999, p.

I-1405.
HvJ 28 oktober 1999, zaak C-81/98, Alcatel, Jur. 1999, p. 1-7671.
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Zowel in Oostenrijk als in Nederland75 geldt een dergelijk systeem, waarbij
particulieren aan wie de opdracht niet is gegund slechts een schadevergoedingsberoep rest. In de literatuur wordt er (gezien de uitspraak van het Hof in de
zaak Alcatel) daarom voorgepleit tegen de gunningsbeslissing afzonderlijk beroep
76
bij de bestuursrechter open te stellen.
5.4

De douaneverordeningen

Verordening nr. 1430/79 van de Raad van 2 juli 1979 betreffende terugbetaling
of kwijtschelding van in- of uitvoerrechten77 bevatte de voorwaarden waaronder
de bevoegde autoriteiten terugbetaling of kwijtschelding van deze rechten konden
toestaan.
De Portugese firma SEIM had vanuit Duitsland goederen ingevoerd, voorzien
van een doorde Duitse autoriteiten afgegeven certificaat van oorsprong, op grond

waarvan geen invoerrechten verschuldigd waren. Nadien werd ditcertificaat echter

ingetrokken en gingen de Portugese douaneautoriteiten over tot navordering van
de invoerheffing. SEIM verzette zich hiertegen en vorderde na weigering van een
verzoek tot kwijtschelding bij een nationale rechterlijke instantie nietigverklaring
van de aanslag. Deze instantie zag zich echter geconfronteerd met een bevoegdheidsprobleem: in het Portugese recht wordt onderscheid gemaakt tussen
administratiefrechtelijke geschillen op douanegebied, waarvoor de verwijzende
instantie bevoegd is, en fiscaalrechtelijke geschillen op douanegebied, waarin een
andere instantie bevoegd is. De verwijzende rechter diende derhalve het
rechtskarakter van de beschikking, waarbij de kwijtschelding werd geweigerd,
vastte stellen. Hij wendde zich tothetHof metde vraag of ineen doordenationale
douaneautoriteiten gegeven beschikking, waarbij een verzoek omkwijtschelding
van rechten wordt afgewezen, materiele fiscale bepalingen worden toegepast of
bepalingen van communautair administratief recht. Daarnaast vroeg hij of die
beschikking wordt gegeven in de uitoefening van een fiscale functie van de
douanedienst of in de uitoefening van een bestuursfunctie in eigenlijke zin. In de
beantwoording bestrijdt het Hof het standpunt van de Commissie en van de
Portugese regering dat dit kwalificatieprobleem enkel het nationale recht betreft

Zie Pijnacker-Hordijk 1999, p. 1024-1025, onder verwijzing naar HR 22 januari 1999, NJ
2000,305.
76
Pijnacker-Hordijk 1999 en Oribio de Castro & Van Angeren 2000. In hoofdstuk 8 wordt hierop
teruggekomen (§ 2.6.4).
77 Pb. 1979, L 175, p. 1. Deze verordening is inmiddels ingetrokken en vervangen door
verordening nr. 2913/92 van deRaad van 12 oktober 1992 tot vaststelling vanhetcommunautair
douanewetboek (Pb. 1992, L 302, p.1). Op die verordening wordt later in deze paragraaf
75

teruggekomen.
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endus niet aan hetHof kan warden voorgelegd. Onder verwijzingnaareen eerdere
uitspraak78 overweegt het Hof dat
'(..) de rechtsorde van elke lidstaat de rechterlijke instantie moet aanwijzen
die bevoegd is om kennis te nemen van geschillen betreffende individuele
rechten die aan de communautaire rechtsorde zijn ontleend, echter met dien
verstande dat de lidstaten gehouden zijn in elk geval een effectieve bescherming
van die rechten te verzekeren. Onverminderd dit laatste, dient het Hof zich
niet in te laten met de beslechting van bevoegdheidsvragen die op het niveau
van de nationale rechterlijke organisatie kunnen rijzen bij de kwalificatie van
bepaalde op het gemeenschapsrecht gebaseerde rechtssituaties. Het Hof is
evenwel bevoegd de nationale rechter de elementen van gemeenschapsrecht
te verschaffen die aan de oplossing van de bevoegdheidsvraag waarvoor hij
,79
zich gesteld ziet, kunnen bijdragen.

Het Hof overweegt vervolgens dat de betreffende beschikking rechtstreeks
betrekking heeft op de verplichting omhetbedrag van de invoerrechten te betalen,
die krachtens de geldende bepalingen van toepassing zijn op de goederen waarvoor
dergelijke rechten verschuldigd zijn. Uitdeze vaststelling dient de nationalerechter
zelfde consequenties te trekken voorde bepaling van zijn bevoegdheid, aldus het
Hof.80

Door aldus te beslissen neemt het Hot net als bij de hiervoor besproken
aanbestedingsrichtlijnen, een tussenpositie in: hetHof laat enerzijds de institutionele
autonomie op het terrein van de rechterlijke bevoegdheidsverdeling van de lidstaten
in stand, maar anderzijds wordt de verwijzende instantie wel enige hulp geboden
bij de beantwoording van de bevoegdheidsvraag. Het Hof geeft nauwkeurig aan
dat aan de communautaire vereisten is voldaan zolang een rechterlijke instantie

bevoegd is, ongeacht welke datnaarnationaal recht zou kunnen zijn. Het Hof lijkt
van mening dat niet-ontvankelijkverklaring van de betreffende vraag niet past bij
het samenwerkingskarakter van de prejudiciele procedure.

In hoofdstuk 2 is reeds aangegeven dat de verordening tot vaststelling van het
communautair douanewetboek81 een vergaande harmonisatie van rechtsbescher-
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HvJ 9 juli 1985. zaak 179/84, Bozetti, Jur. 1985, p. 2301. Ditbetrofeenlandbouwzaak waarin
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een Italiaanse rechterlijke instantie twijfelde aan zijn bevoegdheid kennis te nemen van een
beroep tegen een melkheffing, aangezien niet vaststond of deze van fiscale aard was.
HvJ 18 januari 1996, zaak C-446/93, SEIM, Jur. 1996, p. 1-73, overwegingen 32 en 33.
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Idem, overweging 35.
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communautair douanewetboek, Pb. 1992 L 302, p. 1.
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mingsbepalingen bevat. Zo bepaalt artikel 243 onder meer dat iedere persoon het
recht heeft beroep in te stellen tegen beschikkingen van de douaneautoriteiten.
Ingevolge artikel 244 heeft het instellen van beroep geen schorsende werking ten
aanzien van de tenuitvoerlegging van de aangevochten beschikking; de douaneautoriteiten schorten ingevolge de tweede alinea van die bepaling deze tenuitvoerlegging

evenwel geheel of gedeeltelijk op indien zij gegronde redenen hebben om aan de
overeenstemming van die beschikking met de douanewetgeving te twijfelen, of
indien de belanghebbende onherstelbare schade dreigt te lijden. Ingeval van
opschorting van de beschikking dient blijkens de derde alinea van artikel 244 een
zekerheid te bestaan of te worden gesteld; van die eis kan worden afgezien wanneer
deze, gezien de omstandigheden waarin de schuldenaar verkeert, ernstige
economische of sociale moeilijkheden zou kunnen veroorzaken.
In de zaak Giloy uit 1997 heeft het Hof nadere invulling gegeven aan de
tweede en derde alinea van artikel 244. Op vragen van een Duitse rechterlijke
instantie bepaalde het Hof dat artikel 244, tweede alinea, aldus moet worden
uitgelegd, dat de douaneautoriteiten de tenuitvoerlegging van een bestreden
douanebeschikking geheel of gedeeltelijk opschorten, wanneer aan dan van de
twee in deze bepaling genoemde voorwaarden is voldaan. Dit betekent dat de
tenuitvoerlegging moet worden opgeschort, wanneer de belanghebbende
onherstelbare schade dreigt te lijden, zonder dat er evenwel reden moet zijn om
te twijfelen aan de overeenstemming van de bestreden beschikking met de
douanewetgeving. De mogelijkheid van onherstelbare schade staat volgens het
Hof geenszins in de weg aan het verlangen van een zekerheidsstelling, zij het dat
deze ernstige moeilijkheden kan veroorzaken voor een schuldenaar die niet over
voldoende middelen beschikt. In dat geval kan hetbedrag van de zekerheidsstelling
lager worden vastgesteld dan het totale bedrag van de schuld, aldus het Hof.82
De betekenis van de artikelen 243 en 244 kwam recentelijk opnieuw aan de
orde in de zaak Kojisa. Deze onderneming stelde bij een Italiaanse rechtbankberoep
in tegen een dwangbevelinzake bij invoergeheven belasting, maarhad verzuimd
eerst bezwaarte maken. De rechtbank vroeg zich afhoe deze gang van zaken zich
verhield tot de in artikel 243 bedoelde rechtsgang. Het Hof antwoordde dat het
tweede lid van die bepaling niet meebrengt dat de bezwaarfase een verplichte fase
is, voorafgaand aan het beroep bij de rechter. Aangezien de lidstaten de bepalingen
betreffende de tenuitvoerlegging van de beroepsprocedure uit de verordening
moeten vaststellen, is het volgens het Hof (uitsluitend) aan het nationale recht om
te bepalen of voorafgaand bezwaar moet worden gemaakt. Een tweede vraag van
de verwijzingsrechter had betrekking op de in artikel 244 van de verordening
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HvJ 17 juli 1997, zaak C-130/95, Giloy, Jur. 1997, p. I-4291.
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geregelde opschortende werking van een beroep. Hoewel in die bepaling alleen
aan douaneautoriteiten de bevoegdheid wordt verleend opschortende werking aan
het instellen van beroep toe te kennen, kan daaruit volgens het Hof niet worden
afgeleid dat aan rechterlijke instanties in dit verband geen bevoegdheden toekomen.

Het Hof overwoog vervolgens:
'Deze bepaling kan echter het recht op daadwerkelijke rechterlijke bescherming
niet beperken. Immers, het vereiste van een rechterlijke controle van elk besluit
van een nationale autoriteit (vormt) een algemeen beginsel van gemeenschapsrecht, dat voortvloeit uit de gemeenschappelijke constitutionele tradities van
de lidstaten en dat eveneens is neergelegd in de artikelen 6 en 13 van het
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.'

De rechter bij wie een door het gemeenschapsrecht beheerst geding aanhangig
is, moet volgens hetHof de mogelijkheidhebben voorlopige maatregelen te gelasten
ter verzekering van de volle werking van de uitspraak, die moet worden gedaan
over het bestaan van de rechten waarop krachtens het gemeenschapsrecht een
83
beroep wordt gedaan.
In deze zaak was opnieuw een situatie aan de orde waarin de eisen, die het
Hof van Justitie aan de nationale rechtsbescherming stelt, verder gaan dan de in
het secundaire gemeenschapsrecht (in dit geval een verordening) neergelegde eisen.
84
Op deze situaties wordt later teruggekomen.

15

Richtlijn 80/987

Richtlijn 80/987 van de Raad van 20 oktober 1980 betreffende de onderlinge
aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de bescherming van
werknemers bij insolventie van de werkgever (de insolventierichtlijn) is in Italie
niet tijdig geYmplementeerd85 en dat heeft tot een aantal belangrijke uitspraken
van het Hof van Justitie geleid. Op de meest bekende, die inzake Francovich en
Bonifaci uit 1991, wordt in hoofdstuk 5 uitvoerig ingegaan. Op deze plaats dient
aandacht te worden besteed aan een aantal recentere uitspraken. De insolventierichtlijn is in Italic geimplementeerd bij wet van 27 januari 1992, waarin tevens een
bepaling is opgenomen met betrekking tot het recht op vergoeding van schade
die werknemers tengevolge van de niet-tijdige implementatie hebben geleden. In
die bepaling wordt ter vaststelling van de omvang van de schadevergoeding

aangesloten bij een in de richtlijn opgenomen mogelijkheid aanspraken van
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HvJ 11 januari 2001, zaak C-1/99, Kofisa, n.n.g.
Zie § 5.7 van dit hoofdstuk.
HvJ 2 februari 1989. zaak 22/87, Commissie-Italie, Jur. 1989, p. 143.
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werknemers te beperken. In de zaken Bon(facien Maso uit 1997 bepaalde het Hof
(kortgezegd) dat een dergelijke beperking van de schadevergoeding in beginsel
niet in strijd komt met de gemeenschapsrechtelijke eisen terzake. Werknemers
zullen hun aanspraken op schadevergoeding volgens het Hof eerst via de toepassing
van de Italiaanse regeling te gelde moeten maken;86 slechts voor zoverdaarboven
nog andere schade kan worden aangetoond dient deze via de aansprakelijkheid
van de lidstaat te worden vergoed:7

De zaak Palmisani, eveneens uit 1997, betrof een vervaltermijn die was
opgenomen in de Italiaanse uitvoeringsregeling: werknemers moesten hun vordering
tot vergoeding van de schade binnen eenjaarnade datum van de uitvoeringsregeling hebben ingediend. Volgens het Hof van Justitie komt de toepassing van die
termijn niet in strijd met het effectiviteitsvereiste.88 Daarnaast ging het Hof in op
de vraag of deze termijn in strijd was met het non-discriminatievereiste. De
overwegingen van het Hof in dat verband komen in par. 3 van hoofdstuk 5 aan
de orde.
5.6

Richtlijn 79/7

Richtlijn 79/7 van de Raad van

19 december 197889

heeft betrekking op de

geleidelijke tenuitvoerlegging van hetbeginsel van gelijke behandeling van mannen
en vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid. Artike14, eerste lid, van deze
richtlijn bevat een definitie van het beginsel van gelijke behandeling. Volgens
deze bepaling houdt dit beginsel in dat iedere vorm van discriminatie op grond
van geslacht, hetzij direct, hetzij indirect, is uitgesloten in het bijzonder met
betrekking tot de werkingssfeer van de regelingen alsmede de voorwaarden voor
toelating totde regelingen; de verplichting tot premiebetalingen de premieberekening, de berekening van de prestaties, alsmede de voorwaarden inzake de duur
en behoud van het recht opde prestaties. Deze materieelrechtelijke bepaling heeft
geleid totbelangrijke uitspraken van het Hof van Justitie overde rechtsbescherming
binnen de lidstaten ingeval van niet-tijdige implementatie.
In de zaak Drake uit 1986 bepaalde het Hof van Justitie dat artikel 4, eerste
rechtstreekse
lid,
werking heeft vanafde datum waaropde richtlijn in het nationale
recht moest zijn geYmplementeerd (23 december 1984), en dat vrouwen, bij gebreke
van een (geldige) nationale regeling, recht hebben op dezelfde prestaties als
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Van der Burg geeft aan dat die vordering daarom tegen de uitvoeringsinstantie en niet tegen
de lidstaat dient te worden ingesteld: noot bij dit arrest in AB 1998.130.
HvJ 10juli 1997, gevoegde zaken C-94/95 en 95/95, Bonifaci en Berto, Jur. 1997, p 1-3969;
HvJ 10 juli 1997, zaak C-373/95, Maso, Jur. 1997, p. 1-4051.

HvJ 10 juli 1997, zaak C-261/95, Palmisani, Jur. 1997, p. I-4025.
Pb. 1979, L6 p. 24.
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mannen.0 In de zaak McDermott en Cotter II uit 1991 voegde het Hof daaraan
toe dat het gegeven dat dit zou leiden tot dubbele betaling of ongegronde verrijking

niet afdoet aan het recht op gelijke prestaties:' Deze uitspraak kreeg een vervolg
in de zaak Emmott, die in het navolgende hoofdstuk uitvoeriger aan de orde zal
komen.92 Thans is (slechts) van belang dathetHof van Justitie in de zaak Emmott
besliste dat lidstaten, zolang richtlijn 79/7 niet naarbehoren is omgezet, geen beroep
kunnen doen op het verstrijken van beroepstermijnen ingeval particulieren zich
in rechte beroepen op artikel 4, eerste lid, van deze richtlijn.93 De mogelijkheid

zich voor een nationale rechterlijke instantie op het gemeenschapsrecht te beroepen
mag met andere woorden niet illusoir worden gemaakt door de toepassing van
termijnen die de toegang tot de rechter afsluiten. Twee jaar na deze uitspraak, in
1993, gafhetHofmeerduidelijkheid overde gevolgen van onjuiste implementatie
van richtlijnen. In de zaak Steenhorst-Neerings, eveneens met betrekking tot
richtlijn 79/7, stondeen bepaling ter discussie die de toekenning van een uitkering
met terugwerkende kracht beperkttot 66njaar, behoudens bijzondere omstandigheden. Volgens het Hof van Justitie staat artikel 4, eerste lid, van de richtlijn niet
in de weg aan de toepassing van die bepaling en komt deze evenmin in strijd met
de (bekende) eisen inzake effectiviteit en non-discriminatie.'4 Het Hof is van
oordeel dat de situatie in de zaak Emmott duidelijk verschilt van die in de zaak
Steenhorst-Neerings. In de eerste plaats wordt door een beperking van de
terugwerkende kracht niet het eigenlijke recht van de justitiabelen om zich voor
een nationale rechterlijke instantie op het gemeenschapsrecht te beroepen aangetast.
Bovendien, zo vervolgt hetHof, dient de bestreden bepaling een geheel anderdoel
dan de beroepstermijn in de zaak Emmott: de bepaling die hier aan de orde is,
is noodzakelijk om het stelsel van uitkeringen evenwichtig te kunnen houden en
om het recht op en de hoogte van de uitkering te kunnen vaststellen. 95
Een vrijwel identieke situatie als die in de zaak Steenhorst-Neerings kwam
aan de orde in de zaak Johnson 1 1 \lit 1994. Ook nu ging het om niet-tijdige
implementatie van een richtlijn, gevolgd dooreen beperking van de terugwerkende
kracht van uitkeringsaanspraken. Net als in de zaak Steenhorst-Neerings besliste
het Hof dat de beperking van de terugwerkende kracht van de aanspraken de
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HvJ 24 juni 1986, zaak 150/85, Drake, Jur. 1986, p. 1995. Nadien herhaald in o.m. HvJ 4
december 1986, zaak 71/85, FNV, Jur. 1986, p. 3855 en HvJ 24 maart 1987, zaak 286/85,
McDermott en Cotter, Jur. 1987, p. 1453.
HvJ 13 maart 1991, zaak C-377/89, McDermott en Cotter, Jur. 1991, p. 1-1155.
De uitspraak van het Hof in die zaak heeft gezien zijn bewoordingen immers betekenis voor
de implementatie van richtlijnen in het algemeen, en verdient daarom een afzonderlijke
bespreking. Zie § 1.4 van hoofdstuk 5.
HvJ 25 juli 1991, zaak C-208/90, Emmott, Jur. 1991, p. 1-4269.
HvJ 27 oktober 1993, zaak C-338/91, Steenhorst-Neerings, Jur. 1993, p I-5475.
Idem, overwegingen 19-23.
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effectuering van communautaire rechten in de praktijk niet onmogelijk maakte.
Een beroep op de zaak Emmott mocht mevrouw Johnson niet baten. In de zaak

Johnson II legt het Hof nog meer nadruk op de specifieke omstandigheden die
in de zaak Emmott aan de orde waren. Het Hof doet dit op een indirecte wijze
doorte overwegen dat het arrest Steenhorst-Neerings aldus moet worden gelezen,
dat de oplossing in de zaak Emmott werd gerechtvaardigd door de specifieke
omstandigheden in die zaak, waarin verzoekster als gevolg van verval van recht
geen enkele mogelijkheid meer had, haar recht op gelijke behandeling ingevolge
de richtlijn te doen gelden.96 Met name de omstandigheid dat de administratieve

autoriteiten eerst hadden geweigerd op de vordering van mevrouw Emmott te
beslissen met als argument dat de richtlijn nog voorwerp van geschil voor een
rechterlijke instantie was en haar vervolgens het verstrijken van de beroepstermijn
hadden tegengeworpen, vormde volgens het Hof een specifieke omstandigheid
in de zaak Emmott, die niet aan de orde was in de zaak Steenhorst-Neerings. 97
Vanwege de gelijke strekking van de nationale bepalingen in de zaken SteenhorstNeerings en Johnson II, moest volgens het Hof de lijn uit eerstgenoemde zaak ook
hier worden gevolgd.98 Johnson beriep zich voorts op het feit dat de beoordeling
van de aanspraken uit het verleden geen probleem vormde en dat de uitkering niet
was gebaseerd op premieheffing, zodat geen noodzaak bestond tot een financieel
evenwicht. Het doel van de Ierse bepaling was met andere worden niet gelijk aan
het doel van de bepaling in de zaak Steenhorst-Neerings. Ook dit argument werd
echter door het Hof verworpen. Het Hof erkent de verschillen, maar hecht
doorslaggevende waarde aan het feit dat de nationale bepalingen waar het om gaat
identiek zijn, en datzij de uitoefening van communautaire rechten niet onmogelijk
maken.99 De uiterst summiere motivering op dit punt doet de vraag rijzen of
misleiding van de wederpartij door de overheid (zoals in de zaak Emmott) dan
op zichzelf reeds doorslaggevend is voor de vraag of de beperking van de
terugwerkende kracht kan worden tegengeworpen. Op de achtergronden en
mogelijke implicaties van deze uitspraken wordt in hoofdstukken 5 en 6 nader
100

ingegaan.

Naast de materiele verplichting van artikel 4, eerste lid, legt de richtlijn in artikel
6 aan de lidstaten de verplichting op in hun rechtsorde de nodige voorschriften
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HvJ 6 december 1994, zaak C-410/92, Johnson II, Jur. 1994, p. 1-5483, overweging 26.
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Idem, overwegingen 27-28. In § 1.4 van het navolgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op
deze vorm van misleiding door de lerse autoriteiten in de zaak Emmott.
Idem, overweging 30.
Idem, overwegingen 31-35.
Zie in hoofdstuk 5 § 1.4 over termijnen inzake de toegang tot de rechter en § 2.4 en 2.5 over
andere termijnen. In §6 van hoofdstuk 6 wordt een afsluitend overzicht gegeven.
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op te nemen 'omeeniederdie meent te zijn benadeeld doorde niet-toepassing van
het beginsel van gelijke behandeling de mogelijkheid te bieden om zijn rechten
voor het gerecht te doen gelden na eventueel een beroep op andere bevoegde

instanties te hebben gedaan.' In de zaak Sutton uit 1997 werd aan het Hofgevraagd

of deze bepaling recht geeft op betaling van rente, ingeval een uitkering te laat
wordt toegekend. Het Hof van Justitie beantwoordde deze vraag ontkennend.
Volgens hetHofbestaatereen relevant verschil met artike16 van richtlijn 76/207.
In de in § 5.2 besproken zaak Marshall had het Hof beslist dat laatstgenoemde
bepaling verplicht tot volledige vergoeding van schade, waaronder toekenning
van rente. De zaak Sutton heeft evenwel geen betrekking op schadevergoeding
maar op toekenning van een sociale uitkering als zodanig en in dat geval bestaat
geen verplichting tot vergoeding van rente, aldus het Hof. 101
5.7

Verhouding tot de hoofdregel uit Rewe-Comet

De introductie van de eisen van non-discriminatie en effectiviteit hing in de zaken
Rewe en Comet nadrukkelijk samen met het ontbreken van communautaire regels
voor de nationale procedure. Maar genoemde eisen gelden ook indien in die
communautaire regels wordt verwezen naar het nationale recht. 102 In de zaak
Ferwerda bepaalde het Hof

'(..) dat voorde uitdrukkelijke verwijzing naar nationale wettelijke regelingen
dezelfde beperkingen gelden als voor de stilzwijgende verwijzing, waarvan
de noodzaak in gevalvan ontbreken van een communautaire regeling is erkend,
in die zin dat bij toepassing van de nationale wettelijke regeling geen
onderscheid mag worden gemaakt vergeleken met procedures ter oplossing
van soortgelijke, doch zuiver nationale geschillen, en dat de formele procesregels de uitoefening van de door het gemeenschapsrecht toegekende rechten
,103
in de praktijk niet onmogelijk mogen maken.

Een ander probleem dat bespreking behoeft betreft situaties waarin (oudere)
bepalingen van secundair gemeenschapsrecht randvoorwaarden stellen aan het

nationale procesrecht, terwijl het Hof van Justitie nadien (doorgaans in een ander
verband) verdergaande eisen aan dit procesrecht is gaan stellen. Dit deed zich voor
in de zaak Shingara en Radiom, die in paragraaf 5.1 al aan de orde is gekomen,
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HvJ 22 april 1997, zaak C-66/95, Sutton, Jur. 1997, p. I-2163.
Zie voor voorbeelden uit richtlijnen en verordeningen hoofdstuk 2. In de zaak Ferwerda ging
het om artikel 8 van verordening 729/70, waarvan het eerste lid luidt: De Lid-staten treffen,

overeenkomstigdenationalewettelijkeenbestuursrechtelijkebepalingen, denodigemaatregelen
om: (..).
HvJ 5 maart 1980, zaak 265/78, Ferwerda, Jur. 1980, p. 617, r.0.12.
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en in de zaak Kofisa uit paragraaf 5.4. Strikt genomen schieten de betreffende
communautaire bepalingen dan tekort ten opzichte van de jurisprudentie van het
Hof: deze bepalingen laten immers toe dat het nationale procesrecht ruimere
beperkingen aan de effectuering van het gemeenschapsrecht bevat dan volgens
het Hofis toegestaan.104De communautaire wetgeverzal dan ook moeten ingrijpen
door de betreffende bepalingen aan te passen. Zolang dit niet is gebeurd, zal het
nationale procesrecht(tevens) moeten voldoen aan de verdergaandejurisprudentiele
eisen van het Hof.
5.8

Conclusie

In paragraaf 5 is een aantal uitspraken van het Hof van Justitie aan de orde
gekomen, waarin de betekenis van bepalingen in specifieke richtlijnen en
verordeningen voor de nationale rechtsbescherming is verduidelijkt. De meeste
van deze uitspraken zijn uitsluitend van belang voor de toepassing van de regeling
die in het betreffende geval aan de orde was. Andere uitspraken hebben een ruimere
betekenis en zijn, gezien hun bewoordingen, soms zelfs van belang voor de
toepassing van het gehele gemeenschapsrecht. Met name in richtlijnbepalingen
heeft hetHofvan Justitie een aanknopingspunt gevonden voorhet stellen van eisen
die diep (kunnen) ingrijpen in de nationale stelsels van rechtsbescherming.

Opvallend is dat het Hof, in het verlengde van de richtlijnbepalingen, het
zwaartepunt legt op de toegang tot de rechter. De materiele effectuering van
communautaire bepalingen krijgt minder gewicht.
Vanaf de tweede helft van de jaren tachtig wijst het Hof een aantal arresten
waaruitblijkt dat het recht op effectieve rechtsbescherming niet afhankelijk is van
procesrechtelijke bepalingen in het secundaire gemeenschapsrecht, maar direct
voortvloeit uit materieelrechtelijke bepalingen van het gemeenschapsrecht. Deze
jurisprudentie komt in het navolgende hoofdstuk aan de orde. De in dat hoofdstuk
te bespreken jurisprudentie kwam tot stand doordat nationale rechters naar
aanleiding van nationaalrechtelijke belemmeringen terzake van de effectuering
van communautaire rechten prejudiciele vragen aan het Hof stelden.

104

Zie de AG-conclusie bij HvJ 17 juni 1997, gevoegde zaken C-65/95 en C-111/95, Shingara
en Radiom, Jur. 1997, p, I-3343, alsmede O'Neill 1998.
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Communautaire eisen aan nationale rechtsbescherming II

1

Effectieve rechtsbescherming als algemeen beginsel van
gemeenschapsrecht: toegang tot de nationale rechter

In het vorige hoofdstuk is duidelijk geworden dat het Hof van Justitie een groot
belang hecht aan de beschikbaarheid van nationale rechtsgangen ter effectuering
van aan het gemeenschapsrecht ontleende rechten door particulieren. De in
secundaire communautaire wetgeving neergelegde bepalingen terzake zijn door
het Hof in een aantal gevallen extensief gernterpreteerd: Maar ook zonder een
dergelijke expliciete grondslag in het geschreven gemeenschapsrecht stelt hetHof
eisen aan deze nationale rechtsgangen, voor zover deze kunnen worden gebruikt
om communautaire rechten te effectueren. Deze jurisprudentie, die dateert van
de tweede helft van de jaren zeventig, was gebaseerd op artikel 5 EG-verdrag
(het huidige artikel 10 EG) en kwam in het vorige hoofdstuk al kort aan de orde.2
Vanaf dejaren tachtig heeft het Hof een groot aantal prejudiciele uitspraken
gedaan met betrekking tot kwesties van nationaal procesrecht. Voor zover in deze
zaken een verband aanwezig is met rechtsbeschermingsbepalingen uit de
communautaire wetgeving zijn deze in het vorige hoofdstuk besproken. In het
voorliggende hoofdstuk wordt ingegaan op de prejudiciele uitspraken sinds de
jaren tachtig waarin een dergelijk verband ontbreekt. Duidelijk zal worden dat
de eisen van het Hof aan het nationale procesrecht een steeds bredere strekking
hebben gekregen; hetHof heeft effectieve rechtsbescherming zelfs aangeduid als
een algemeen beginsel van gemeenschap-,recht:
In dejurisprudentie van het Hof van Justitie heeft het beginsel van effectieve
rechtsbescherming gevolgen voor verschillende categorieen van bepalingen van
nationaal procesrecht. Allereerst heeft het beginsel belangrijke gevolgen voor de
regeling van de toegang tot de rechter in de lidstaten.

1
2
3

Zie § 5 van hoofdstuk 4.
Zie § 3 van hoofdstuk 4, de zaken Rewe en Comet uit 1976.
Zie onder meer de hierna te bespreken zaak Heylens.
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1.1

Toegang tot de rechter in het algemeen

De zaken Heylens en Vlassopoulou over respectievelijk het vrij verkeer van
werknemers (artikel 48 EG-verdrag, thans artikel 39 EG) en het recht van vrije

vestiging (artikel 52 EG-verdrag, thans artikel 43 EG) zijn op het punt van de
toegang tot de rechter de belangrijkste voorbeelden.
Volgens de Franse wetgevingdient een voetbaltrainerom zijn beroep te mogen
uitoefenen in bezit te zijn van een Frans trainersdiploma, of van een buitenlands

diploma dat door de minister als gelijkwaardig aan het Franse is erkend. Deze
erkenning geschiedt door de bevoegde minister na advies van een bijzondere
commissie. Heylens was (slechts) in het bezit van een Belgisch trainersdiploma.
Op zijn verzoek tot erkenning van de gelijkwaardigheid van zijn diploma was echter
door de commissie negatief geadviseerd, zonder nadere motivering. De minister
nam dit advies zonder meer over en weigerde het verzoek. Tegen het negatieve
advies stond volgens het Franse bestuursrecht geen bijzondere beroepsgang open.

Heylens bleef zijn vak uitoefenen, en werd gedagvaard wegens overtreding van
genoemde wetgeving. Bij de nationale rechter bestond twijfel of deze wetgeving
wel verenigbaar was met de bepalingen inzake het vrije verkeer van werknemers,
zoals neergelegd in art. 48 en volgende van het EEG-verdrag. Aan het Hof werd
dan ook verzocht deze artikelen uit te leggen met het oog op het voorliggende

geschil. Het Hof interpreteert de vraag als volgt:
'Verlangthet in art. 48 EEG-verdrag verankerde beginsel van het vrije verkeer
van werknemers dat, wanneer in een lidstaat voor de toegang tot een beroep
in loondienst het bezit vereist is van een binnenlands diploma of van een als
gelijkwaardig erkend buitenlands diploma, de beslissing waarbij aan een
werknemer/onderdaan van een andere lidstaat de erkenning van de gelijkwaardigheid van het door die andere lidstaat afgegeven diploma wordt
geweigerd, vatbaar is voor beroep in rechte en met redenen is omkleed?'4

Aansluitend herinnerde het Hof aan de onderliggende grondslag van artikel 48
EEG-verdrag: het vormt de toepassing van het fundamentele beginsel van artikel
3, sub c, EEG-verdrag. Over de procesrechtelijke consequenties stelde het Hof:
'Aangezien de vrije toegang tot het arbeidsproces een fundamenteel recht is
dathet Verdrag aan iedere werknemer van de Gemeenschapindividueel toekent,
is de mogelijkheid van beroep in rechte tegen iedere beslissing van een nationale
instantie waarbij de uitoefening van dat recht wordt geweigerd, van wezenlijk

4
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HvJ 15 oktober 1987, zaak 222/86, Heylens, Jun 1987, p. 4097, overweging 7.

Communautaire eisen aan nationale rechtsbescherming II
belang om de particulier een doeltreffende bescherming van zijn recht te
waarborgen.
Zoals reeds eerder overwogen in het Johnston-arrest (222/84) vormt dit vereiste
een algemeen beginsel van gemeenschapsrecht, dat voortvloeit uit het constitutionele erfgoed dat alle lidstaten gemeen hebben en dat eveneens is neergelegd
in de artikelen 6 en 13 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens.,5

Naast het beroep in rechte betrof de prejudiciele vraag het motiveringsvereiste.
Hieromtrent stelde het Hof dat het voor een doeltreffende rechterlijke controle,
die zich moet kunnen uitstrekken tot de wettigheid van de motivering van de bestreden beslissing, het in het algemeen noodzakelijk is dat de rechter bij wie de zaak
aanhangig is gemaakt, van de bevoegde instantie de overlegging van de motivering

kan verlangen.
'Wanneer echter, zoals in casu, meer in het bijzonder de doeltreffende
bescherming moet worden gewaarborgd van een fundamenteel recht dat het
Verdrag de werknemers van de Gemeenschap toekent, moeten deze laatsten
dit recht bovendien onder zo goed mogelijke omstandigheden kunnen verdedigen en moeten zij de mogelijkheid hebben om met volledige kennis van
zaken te beslissen of zij er baat bij hebben zich tot de rechter te wenden.
Bijgevolg is de bevoegde nationale instantie in een dergelijk geval gehouden,
hen in kennis te stellen van de beweegredenen van haar weigering, hetzij in
,6
de beslissing zelf, hetzij in een latere, op hun verzoek verstrekte mededeling.

HetHofbracht vervolgens een beperking aan: de gemeenschapsrechtelijke vereisten
van beroep in rechte en de motiveringsplicht gelden gezien hun doelstelling alleen
voor definitieve beslissingen waarbij de erkenning van gelijkwaardigheid wordt
geweigerd, en niet voor adviezen of andere handelingen in het voorbereidenden onderzoeksstadium:
De zaak Vlassopoulou betreft zoals gezegd de vrijheid van vestiging, neergelegd
in artike152 EG-verdrag, thans artike143 EG. Deze van oorsprong Griekse advocate
verzocht omtoelating tot de Duitsebalie, maardit verzoek werd doorhetbevoegde
ministerie afgewezen omdat zij niet voldeed aan de in Duitsland geldende eisen.
Na deze afwijzing verzocht zij bij het Ehrengerichtshof (een orgaan van de orde

van advocaten) om een rechterlijke uitspraak; doch ook dit verzoek werd

5
6
7

Idem, r.0.14. Het Johnston-arrest kwam reeds aan de orde in § 5.2 van hoofdstuk 4.
Idem, r.0.15.
Idem, r.0.16.
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afgewezen. Daarop wendde zij zich tot het Bundesgerichtshof, dat besloot een
prejudiciale vraag te stellen over de interpretatie van artikel 52 EG-verdrag.
Na een aantal overwegingen overdeinhoudelijke betekenis van die bepaling stelde

het Hof:
'Tot slot moeterop worden gewezen, dat de nationale autoriteiten bij hun onderzoek naar de vraag of de uit het buitenlandse diploma blijkende kennis en bekwaamheden overeenkomen met die welke in de wettelijke regeling van het
gastland zijn voorgeschreven, een procedure moeten volgen die in overeenstemming is met de eisen van het gemeenschapsrecht betreffende de effectieve
bescherming van de door het Verdrag aan de gemeenschapsonderdanen
verleende fundamentele rechten. Hieruit volgt dat elk besluit vatbaar moet zijn
voor beroep in rechte met het oog op de toetsing van de wettigheid ervan aan
het gemeenschapsrecht en dat de belanghebbende kennis moet kunnen nemen
van de redenen van het jegens hem genomen besluit..8

Zowel in de zaak Heylens als in de zaak Vlassopoulou koppelde het Hof het vereiste
van effectieve rechtsbescherming aan de toekenning van fundamentele rechten
jnhet verdrag. Ditroept de vraag op ofdit vereiste ook geldtbij minder fundamen-

tele rechten, die aan het gemeenschapsrecht worden ontleend.
De zaak Borelli brengt op dit punt enige duidelijkheid. Daarin ging het om
de toekenning door de Commissie van een landbouwsubsidie uit een EG-funds.
Aangezien deze toekenning alleen kon geschieden indien ook de betreffende lidstaat
aan de aanvrager een subsidie verleende, werd deze afhankelijk gesteld van een
positief advies van een nationaal bestuursorgaan. Opde aanvraag van Borelli werd
door de Italiaanse autoriteiten negatief geadviseerd, waarna de Commissie de
subsidie weigerde. Tegen die beschikking stelde Borelli krachtens de artikelen
173 en 215 EG-verdrag9 beroep tot nietigverklaring en schadevergoeding in bij
het Hof. Het Hof overwoog (voor zover hier van belang):
'Verzoekster stelt dat de bestreden beschikking onwettig is omdat het negatieve
advks (..) op basis waarvan de beschikking is vastgesteld onwettig is.(..)
In het kader van een beroep krachtens artikel 173 EEG-verdrag is het Hof niet
bevoegd zich uit te spreken over de wettigheid van een nationale autoriteit.(..)

Het staat derhalve aan de nationale rechterlijke instanties om zich (..) uit te
spreken over de wettigheid van de betrokken nationale handeling, en weI onder
dezelfde voorwaarden als gelden bijelk definitief besluit van dezelfde nationale
autoriteit dat voor derden bezwarend kan zijn, en zij dienen het daartoe

8
9
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HvJ 7 mei 1991, zaak C-340/89, Viassopoulou, Jur. 1991, p. 2357, r.0.22.
Thans resp. artikel 230 en artikel 288 EG.

Communautaire eisen aan nationale rechtsbescherming 11
ingestelde beroep derhalve als ontvankelijk te beschouwen, ook indien het
nationale procesrecht niet in een dergelijk geval voorziet.
Gelijk immers het Hof heeft overwogen in, onder meer, zijn arresten van 15
mei 1986 (zaak222/84, Johnston(..))en 15 oktober 1987 (zaak 222/86, Heylens
(..)), vormt het vereiste van rechterlijke controle van elk besluit van een
Mtionale autoriteit een algemeen beginsel van gemeenschapsrecht, dat
voortvloeit uit de constitutionele traditie die alle Lid-Staten gemeen hebben,
en dat eveneens is neergelegd in de artikelen 6 en 13 van hetEuropees Verdrag
tot bescherming van de rechten van de mens. ,10

Indezaak Borelli zijn geen fundamentele rechten uit het EG-verdrag aan deorde;
het gaat slechts om de toekenning van een subsidie op basis van een verordening.
Nu het Hof in deze zaak toch het vereiste van effectieve rechtsbescherming door
de nationale rechter van toepassing acht, kan worden geconcludeerd dat het beginsel
van effectieve rechtsbescherming ook betrekking heeft op rechten die in secundaire
wetgeving zijn neergelegd. Daardoor verkrijgt dit beginsel een bijzonder grote
reikwijdte. Steeds wanneerhet gemeenschapsrecht rechten toekent aan particulieren
dienen de lidstaten te voorzien in een stelsel van effectieve rechtsbescherming
tegen besluiten die de effectuering van die rechten kunnen belemmeren.11 Voor
de toepasselijkheid is niet vereist dat in het geschreven EG-recht wordt verwezen
naar nationale rechtsbescherming, zodat het om een zelfstandig beginsel van EGrecht gaat.
1.2

12

Toegang tot de rechter in kort geding

In het algemeen heeft het instellen van beroep bij een rechterlijke instantie tegen
besluiten van bestuursorganen niet tot gevolg dat daardoor de uitvoering van die
besluiten wordt belet. Dit geldt zowel voor besluiten van nationale bestuursorganen13 als voorbesluiten van de EG-instellingen.14 Erbestaat daarombehoefte
aan toegang tot een rechterlijke instantie die bevoegd is in kort geding voorlopige
maatregelen te treffen ingeval de uitvoering van besluiten tot onherstelbare schade
zou leiden. Voorberoepen bij het Hof van Justitie en het Gerecht van eerste aanleg
zijn hiertoe afzonderlijke voorzieningen getroffen in onder meer de artikelen 185
en 186 van hetEG-verdrag:5 Bij nationale rechterlijke instanties kunnen grofweg

10
11
12
13

HvJ 3 december 1992, zaak C-97/91, Borelli, Jur. 1992, p. 6313, r.0.7,9,13,14.
Widdershoven 1996, p. 113; Jans & De Jong 1999, p. 75.
Prechal 19953, p. 160.
Het nationale procesrecht kent slechts bij uitzondering schorsende werking toe aan het instellen
van beroep.

14
15

Zie artikel 185, eerste volzin, EG-verdrag.
Thans artikelen 242 en 243 EG.
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twee situaties worden onderscheiden waarin behoefte bestaat aan bescherming
in kort geding in communautaire aangelegenheden. Dit betreft in de eerste plaats
de situatie waarin EG-regelingen voorschrijven dat nationale bestuursorganen
besluiten nemenjegens particulieren en dezeparticulieren bij de nationale rechter

de geldigheid van de betreffende EG-regeling bestrijden. In hoofdstuk 3 kwam
reeds naar voren dat het Hof van Justitie in dit verband heeft beslist dat de
verbindende kracht van verordeningen niet in de weg staat aan opschorting van
op die verordening gebaseerde besluiten, mits aan een aantal voorwaarden wordt
voldaan. Deze voorwaarden komen later in dit hoofdstuk aan de orde:6Een tweede
categorie wordt gevormd doorde situaties waarin besluiten van nationaleoverheden
(beweerdelijk) in strijd komen met de rechten die particulieren aan het gemeenschapsrecht ontlenen. Ook dan kan de uitvoering van die besluiten leiden tot
onherstelbare schade. Particulieren zijn voor de mogelijkheid om in kort geding
opschorting van die besluiten te verkrijgen in beginsel echter afhankelijk van het
nationale procesrecht. Naarmate dit procesrecht sterkere belemmeringen kent voor
wat betreft de modaliteiten van de rechtsbescherming komt de effectuering van
communautaire rechten verder in gevaar. Het is dan ook niet verwonderlijk dat
het Hof van Justitie, toen zich eenmaal een kans voordeed, strenge normen heeft
aangelegd voor het nationale procesrecht. Dit geschiedde in de zaak Factortame.
Daarin stond een regel van het procesrecht van het Verenigd Koninkrijk centraal
volgens welke de rechterniet bevoegd is om in kort geding voorlopige bescherming
tegen besluiten van de Kroon te verlenen. Het Hof maakte hiermee korte metten
door te overwegen:
'Aan de volle werking van het gemeenschapsrecht zou (..) afbreuk worden
gedaan, wanneereen rechter bij wie een door het gemeenschapsrecht beheerst
geding aanhangig is, door een regel van nationaal recht zou kunnen worden
belet, voorlopige maatregelen te gelasten (..). Bijgevolg is een rechterdie onder
deze omstandigheden voorlopige maatregelen zou gelasten, indien een regel
van nationaal recht zich daar niet tegen verzette, verplicht, deze regel buiten

toepassing te laten.

,17

Deze uitspraak betekent een enorme verruiming van de rechtsbeschermingsmogelijkheden in het Verenigd Koninkrijk.18 Tevens heeft het Hof van Justitie
hiermee aangegeven dat alle lidstaten moeten voorzien in een stelsel van voorlopige

rechtsbescherming tegen besluiten die de volle werking van het gemeenschapsrecht
kunnen beperken.

16
17
18
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Zie § 2.8.
HvJ 19 juni 1990, zaak 213/89, Factortame, Jur. 1990. p. 2433, r.0.21.
Zie Sharpston 1993.
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1.3

Het belanghebbendebegrip

Het Hof van Justitie hanteert als uitgangspunt dat de rechten die uit het gemeenschapsrecht voortvloeien daadwerkelijk voorde nationale rechtermoeten kunnen
worden ingeroepen. Het is van belang op dit punt een onderscheid te maken tussen
de personele werkingssfeer van deze rechten (de vraag wie een beroep kunnen
doen op deze rechten) en de toegang tot de rechter van degenen die in beroep gaan
tegen besluiten die op deze rechten betrekking hebben. Het eerste, materieelrechtelijke, aspect is afhankelijk van de interpretatie van de betreffende communautaire

bepaling. Via de prejudiciele procedure bepaalt uiteindelijk het Hof van Justitie
of een communautaire bepaling strekt tot bescherming van de belangen van de
appellant in de nationale procedure. De toegang tot de (nationale) rechter
daarentegen betreft een specifiek procesrechtelijke kwestie en is in beginsel
afhankelijk van de nationale wettelijke regeling terzake, aangezien communautaire
regels meestal ontbreken. De belemmeringen die het nationale procesrecht in dit
verband opwerpt moeten worden getoetst aan de gemeenschapsrechtelijke randvoorwaarden. 19

Het bepalen van de personele werkingssfeer van aan het gemeenschapsrecht
ontleende rechten kan, afhankelijk van de formulering ervan, een lastige kwestie
zijn. Het minstproblematisch zijn de situaties waarin de betreffendecommunautaire
bepaling zelf al min of meer aangeeft wie ereen beroep opkunnen doen. De kring
van belanghebbenden is dan eenvoudig vast te stellen. Meestal gaat het om
bepalingen die moeten worden toegepastin individuelebesluiten (zoals in de sociale
zekerheid) en is de geadresseerde van dat besluit belanghebbende. In een aantal
gevallen wordt het recht op toegang tot de rechter ter effectuering van die rechten
in decommunautaire regeling opgenomen.20 Wanneereen meer abstract geformuleerde communautaire bepaling rechten doet ontstaan is de personele werkingssfeer

moeilijker te bepalen. Gedacht kan worden aan bepalingen die zijn geformuleerd
als een verbod of een tot de lidstaten gerichte verplichting. De vraag of dergelijke
bepalingen rechten doen ontstaan hangt nauw samen met die naar de rechtstreekse

19
20

Ook hier geldt dus dat de enkele vaststelling dat een communautaire bepaling rechtstreekse
werking heeft nog geen garantie is dat de naleving van die bepaling kan worden afgedwongen.
Een voorbeeld is Verordening nr 2454/92 van de Raad van 23 juli 1992 tot vaststelling van
de voorwaarden waaronder vervoersondernemers worden toegelaten tot binnenlands personenvervoer over de weg in een Lid-Staat waar zij niet gevestigd zijn. Artikel 11 daarvan bepaalt:
'De Lid-Staten garanderen dat de vervoersondernemingen tegen een hun opgelegde administratieve sanctie beroep kunnen instellen bij een daartoe bevoegde rechter.' Zie verder de in
hoofdstuk 2 gegeven voorbeelden, alsmede lans 1993, p 201-203.
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werking van de betreffende bepaling. HetHof van Justitie heeft op ditpunt talloze
uitspraken gedaan.
In een beperkt aantal gevallen zijn door nationale rechters aan het Hof vragen
voorgelegd die naast de personele werkingssfeer (rechtstreekse werking) van communautaire bepalingen ook de toegang tot de rechter ter effectuering van die
rechten betroffen. Een belangrijk voorbeeld is de zaak Verholen uit 1991, waarin
het ging omrichtlijn 79/7 betreffende gelijke behandeling in de sociale zekerheid.
Blijkens artikel 2 is de werkingssfeer van deze richtlijn beperkt tot (kortgezegd)
de beroepsbevolking, en kunnen huisvrouwen er dus geen rechten aan ontlenen.
De Raad van Beroep te 's-Hertogenbosch had in een drietal zaken prejudiciele
vragen aan hetHof voorgelegd metbetrekking tot de verenigbaarheid van kortingen
op ouderdomspensioenen (AOW) met genoemde richtlijn. In een van de zaken
ging het om een man die bovenop zijn AOW een toeslag kreeg ten behoeve van

zijn te zijnen laste komende echtgenote, die de pensioenleeftijd nog niet had bereikt.
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) paste op die toeslag echter een korting toe
in verband met een periode waarin de man niet verzekerd was geweest. Op de vraag
van de verwijzende rechter of deze man in de nationale procedure een beroep op

de richtlijn kan doen, indien hij de gevolgen ondervindt van een nationale
discriminatoire bepaling die betrekking heeft op zijn echtgenote die in de procedure
geen partij is, antwoordde het Hof:
'De vaststelling van de procesbevoegdheid en het procesbelang van een
justitiabele is weliswaar in beginsel een kwestie van nationaal recht, maar
ingevolge het gemeenschapsrecht moet de nationale wettelijke regeling een
doeltreffende bescherming waarborgen (zie de arresten van 15 mei 1986, zaak
222/84, Johnston (..) en van 15 oktober 1987, zaak 222/86, Heylens (..)) en
mag de toepassing ervan niet tot gevolg hebben, dat de uitoefening van de door
de communautaire rechtsorde verleende rechten praktisch onmogelijk wordt
,21
gemaakt (arrest van 9 november 1983, zaak 199/82, San Giorgio (..))

Vervolgens stelde het Hof vast dat de justitiabele inderdaad een beroep op de
richtlijn kan doen, omdat hij de gevolgen ondervindt van de discriminatie van zijn
echtgenote die wel onder de richtlijn valt, maar zelf geen procespartij is.22 De
beantwoording van de vraag wie in procedurele zin een beroep kunnen doen op
communautaire rechten wordt aldus binnen de sfeer van het gemeenschapsrecht
(en binnen de competentie van het Hof) gebracht. Toch staat hier strikt genomen

21

22
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HvJ 11 juli 1991, gevoegde zaken C-87/90, C-88/90 en C-89/90, Verholen, Jur. 1991, p.

3757, r.0.24.
Idem, r.0.25 en 26.
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niet de toegang tot de rechter ter discussie: tegen de beschikkingen van de SVB
staat voor de geadresseerde beroep bij de nationale rechter open (en het Hof gaat
hier niet op in). De zaak Verholen betreft de meer materieelrechtelijke kwestie
of in die procedure bescherming kan worden ontleend aan de richtlijnbepalingen.
Uiteraard draagt de beantwoording van het Hof wel bij aan de effectiviteit van
de rechtsbescherming.

In de zaak Lemmens, die reeds in hoofdstuk 2 is besproken, is het Hof ingegaan
op de vraag wie zich kunnen beroepen op de niet-aanmelding van technische
voorschriften in de zin van de notificatierichtlijn en de daaruit voortvloeiende niet23
toepasselijkheid van deze voorschriften.
1.4

Invloed van nationale termijnen

In de hiervoor besproken zaken Rewe en Comet uit 1976 bleek reeds dat de
vaststelling en toepassing van redelijke beroepstermijnen naar het oordeel van
het Hof van Justitie niet in strijd met het gemeenschapsrecht is; de uitoefening
van aan het gemeenschapsrecht ontleende rechten wordt daardoor volgens het Hof
niet uiterst moeilijk of praktisch onmogelijk gemaakt. Redelijkeberoepstermijnen
voldoen in het algemeen dus aan het effectiviteitsvereiste. Particulieren die menen
dat besluiten van lidstaten in strijd zijn met het gemeenschapsrecht dienen zich,
op straffe van verval van hun aanspraken, tijdig tot een nationale rechterlijke
instantie te wenden. In laterejurisprudentie van hetHof wordtduidelijk dat daarbij
van belang is met welk soort communautaire bepaling dat besluit in strijd is: voor
niet-geYmplementeerde richtlijnen gelden onder omstandigheden bijzondere
voorwaarden ten gunste van particulieren.
De zaak Emmon, die in het vorige hoofdstuk reeds kort is aangehaald,24 had
betrekking op richtlijn 79/7 betreffende gelijke behandeling van mannen en
vrouwen in de sociale zekerheid. Mevrouw Emmott genoot sinds 1983 een uitkering
die lager was dan die waarop mannen recht zouden hebben. Op vragen van het
Ierse High Court in een andere zaak bepaalde het Hof van Justitie op 24 maart
1987 dat de Ierse wetgeving in strijd was met genoemde richtlijn, en dat de
bepalingen hiervan metingang van 23 december 1984 konden worden ingeroepen.25
Na publicatie van deze uitspraak maakte mw. Emmott bij de Ierse autoriteiten
aanspraak op verhoging van haar uitkering met terugwerkende kracht tot 1984.
Deze deelden haarevenwel mede dathaarclaimpas zou worden onderzochtnadat

23

24
25

Zie hoofdstuk 2. § 5.
Zie § 5.6 van hoofdstuk 4.
HvJ 24 maart 1987, zaak 286/85, McDermott and Cotter

11,

Jur.

1987, p. 1453.
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het High Court een einduitspraak had gedaan in de zaak McDermott and Cotter.
Toen mw. Emmott in januari 1988 nog niets had gehoord stelde zij bij het High
Court beroep in. In die procedure werd haar tegengeworpen dat zij inmiddels de

beroepstermijn had overschreden, zodat het beroep niet meer inhoudelijk zou
kunnen worden beoordeeld. Naar aanleiding van de prejudiciele vraag of in
dergelijke omstandigheden een beroep op termijnoverschrijding kan worden gedaan
overwoog het Hof dat, hoewel de vaststelling van redelijke termijnen voldoet aan
de voorwaarden uit de rechtspraak van het Hof, niettemin rekening moet worden
gehouden met hetbijzondere karakter van richtlijnen. Zolang lidstaten in gebreke
blijven bij de implementatie van richtlijnen die beogen rechten voor particulieren
in het leven te roepen, kunnen dejustitiabelen de precieze omvang van deze rechten
niet kennen, zo redeneerde het Hof; alleen een juiste omzetting van de richtlijn
kan aan deze onzekerheid een einde maken. Tenslotte overwoog het Hof:

'Hieruit volgt, dat tot het moment waarop een richtlijn naarbehoren is omgezet,
een gebrekkige Lid-Staat zich niet kan beroepen op termijnoverschrijdingdoor
een particulier die een procedure tegen hem instelt ter bescherming van de
rechten die de bepalingen van de richtlijn de particulier toekennen, en dat een
in het nationale recht vastgelegde beroepstermijn niet v66r dat tijdstip kan gaan
,26

lopen.

Direct na publicatie van deze uitspraak werd in de literatuur de vraag opgeworpen
of deze rechtsregel ook van toepassing was op andere soorten termijnen, zoals
aanvraag- en veijaringstermijnen. Dergelijke termijnen kunnen immers vergelijkbare
effecten hebben als de beroepstermijnen uit het Emmott-arrest. Datzelfde geldt
voor bepalingen die de terugwerkende kracht van periodieke betalingen zoals
uitkeringen beperken. In het voorgaande hoofdstuk hebben we al gezien dat het
Hof de in Emmott gekozen oplossing in laatstgenoemde categorie niet heeft
toegepast.27 In paragraaf 2 van dit hoofdstuk komen verdere beperkingen van de
Emmott-leer aan de orde.
1.5

Conclusie toegang tot de rechter

Het Hof van Justitie heeft met de in deze paragraaf besproken uitspraken
belangrijke en soms vergaande eisen gesteld aan de toegang tot de nationale rechter
in communautaire aangelegenheden. De ratio van deze jurisprudentie lijkt te zijn
dat de nationale rechter in de ogen van het Hof het beste in staat is de effectuering

26
27
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HvJ 25 juli 1991, zaak C-208/90, Emmott, Jur. 1991, p. 42, r.0.23.
De zaken Steenhorst-Neerings en Johnson, zie § 5.6 van hoofdstuk 4.
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van communautaire rechten te waarborgen. Beperkingen in de toegang tot de rechter
betekenen in dat opzicht tegelijkertijd beperkingen van de doorwerking van het
gemeenschapsrecht in de lidstaten. Vermeldenswaardig is verderdat het gemeenschapsrechtdoordezejurisprudentieeen met artike16 van hetEVRM vergelijkbare
invloed uitoefent op het nationale procesrecht. In hoofdstuk 7 wordt hierop teruggekomen.

2

Beoordeling van communautaire vorderingen25 door de nationale
rechter

2.1

Inleiding

Zodrabevoegdheids- en ontvankelijkheidsvragen (in positieve zin) zijn opgelost
komt de nationale rechter toe aan de inhoudelijke beoordeling van het geschil.
Ook op dit punt past hij, bij gebreke aan communautaire regels terzake, het
nationale procesrecht (in ruime zin) toe, dat evenzeerbelernmeringen kan opwerpen
om op het gemeenschapsrecht gebaseerde aanspraken te kunnen effectueren. Net
als op het terrein van de toegang tot de rechter is het Hof van Justitie dan ook
randvoorwaarden gaan stellen aan de toepassing van dit nationale procesrecht.
Deze jurisprudentie wordt hierna besproken, waarbij achtereenvolgens zal worden
ingegaan op bewijsregels, in hetbijzonderbij ongerechtvaardigde verrijking (2.2),
de werking van het vertrouwensbeginsel ten gunste van particulieren (2.3), de
onaantastbaarheid van beschikkingen ten laste van particulieren (2.4), beperking
van aanspraken en van schadevergoeding na schending van het gemeenschapsrecht

(2.5), ambtshalve toepassing van het gemeenschapsrecht (2.6), aansprakelijkheid
van lidstaten (2.7), voorlopige maatregelen in kort geding (2.8) en (tenslotte)
discriminatoire bepalingen in het nationaal procesrecht (2.9).
2.2

Bewijsregels, in het bijzonder bij ongerechtvaardigde verrijking

Een belangrijk terrein waarop het Hof van Justitie zich heeft moeten uitspreken
over de verenigbaarheid van nationale procesrechtelijke regels met de vereisten
uit het arrest Rewe betreft de terugvordering van heffingen, die doorondernemingen
aan lidstaten waren betaald en waarvan later kwam vast te staan dat deze strijdig
waren met het gemeenschapsrecht (bijvoorbeeld artikel 95 EG-verdrag). De

28

Hiermee worden de op het gemeenschapsrecht gebaseerde vorderingen bedoeld die door de
nationale rechter moeten worden beoordeeld. Deze vorderingen kunnen ook afkomstig zijn
van overheidsinstanties, zoals bijv. in geval van terugvordering van steun.
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wetgeving van lidstaten voorziet voor die situaties veelal in een bepaling die
restitutie slechts toestaat voor zover de heffingen niet zijn doorberekend aan de
afnemers. Deze bepalingen houden verband met de gedachte dat restitutie in
gevallen waarin welis doorberekend (afgewenteld) zou leiden tot ongerechtvaardigde verrijking van de betrokken onderneming. In de zaak Just uit 1980 bepaalde
het Hof dat een dergelijke bepaling niet in strijd is met het effectiviteitsvereiste. 29
In een aantal daaropvolgende zaken is deze lijn bevestigd. 30
De reeds genoemde zaak San Giorgio verdient nadere bespreking aangezien
daarin een Italiaanse regeling ter discussie stond die het recht op terugbetaling
van ten onrechte geheven bedragen afhankelijk stelde van (kortgezegd) het
schriftelijk bewijs dat die bedragen niet door een onderneming aan de afnemers
waren doorberekend. Het ging hier dus met name om het bewils dat al dan niet
was afgewenteld. Na te hebben overwogen dat het gemeenschapsrecht zich in
beginsel niet verzet tegen toepassing van het beginsel van ongegronde verrijking,
bepaalde het Hof ten aanzien van de vaststelling van de bewijslast:

'Bewijsregels die tot gevolg hebben dat het praktisch onmogelijk of uiterst

moeilijk wordt om terugbetaling van in strijd met het gemeenschapsrecht
toegepaste heffingen te verkrijgen, zouden daarentegen wel met het gemeen-

schapsrecht onverenigbaar zijn. Dit geldt met name voor vermoedens of
bewijsregels die de bewijslast, dat de onverschuldigd betaalde heffingen niet
op anderen zijn afgewenteld, bij de contribuabele leggen, of voor bijzondere
beperkingen met betrekking tot de vorm van het te leveren bewijs, zoals de
,31
uitsluiting van alle niet-schriftelijke bewijsmiddelen.(..)

Het Hof motiveerde dit standpunt met de overweging dat onzekerheid overde vraag
of en in hoeverre de opgelegde fiscale last daadwerkelijk is afgewenteld
onvermijdelijk is en niet systematisch mag worden aangerekend aan degene die
de met het gemeenschapsrecht strijdige heffing heeft moeten betalen.32 De
bewijsregel uit de zaak San Giorgio kon de toets aan het effectiviteitsvereiste dus
niet doorstaan; de verwijzende rechter diende deze regel terzijde te stellen.
EnkelejarenlaterwerdhetHofinde zaak Bianco gevraagd te oordelen over
een Franse bepaling die voorschrijft dat ten onrechte betaalde indirecte belasting
slechts kan worden teruggevorderd indien de betrokkene aantoont dat deze
belastingen niet zijn afgewenteld op de koper. Vanwege de nauwe verwantschap
29
30

31
32
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HvJ 27 februari 1980,68/79, zaak Just, Jur. 1980, p. 501.
o.a. HvJ 27 maart 1980, zaak 61/79, Denkavit Italiana, Jur. 1980, p. 1205; HvJ 10 juli 1980,
zaak 811/79, Ariete, Jur. 1980, p. 2545; HvJ 10 juli 1980, zaak 826/79, Mireco, Jur. 1980,
p. 2559; HvJ 9 november 1983, zaak 199/82, San Giorgio. Jur. 1983. p. 3595.
HvJ 9 november 1983, zaak 199/82, San Giorgio, Jur. 1983, p. 3593, r.0.14.
Idem , overweging 15.
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met de zaak San Giorgio verbaast het niet dat het Hof ook deze bepaling in strijd
achtte met het effectiviteitsvereiste. 33
Maar ook al staat vast dat de met het gemeenschapsrecht strijdige heffingen

zijn doorberekend, dan nog kunnen de betreffende ondernemingen omzetschade
hebben geleden doordat hun prijzen te hoog waren. Er bestaat dan een spanning
tussen het uitgangspuntdat terugvordering niet mogelijk is voorzoverde heffingen
zijn afgewenteld en het vereiste datde effectuering van aan het gemeenschapsrecht
ontleende rechten niet praktisch onmogelijk mag worden gemaakt. Deze situatie
was aan de orde in de zaak Comateb, en het Hof zag in deze zaak dan ook

aanleiding de afwentelingsjurisprudentie te preciseren. Op vragen van een Franse
rechterlijke instantie herhaalde het Hof dat indien slechts een gedeelte van de last
van de heffing is afgewenteld, de nationale overheid het niet-afgewentelde bedrag
aan de handelaarbehoort terug te betalen.34 Metbetrekking totde bedragen waarvan
wel vaststaat dat deze zijn afgewenteld overwoog hetHof dat terugbetaling in die
gevallen niet noodzakelijkerwijs leidttot ongerechtvaardigde verrijking. Ingeval
wordt betoogd dat dergelijke heffingen hebben geleid tot een omzetdaling en
derhalve tot schade dienen de betreffende nationale rechterlijke instanties deze
te betrekken bij de beoordeling van de vorderingen tot terugbetaling, aldus het
Hof.35

In de zaken San Giorgio, Bianco en Comateb toetste het Hof de nationale
bewijsregels aan heteffectiviteitsvereiste. In de zaak Johnston uit 1986 hanteerde
hetHofdaarentegen hetbeginsel van effectieve rechtsbescherming als toetsingscriterium.36 Datzelfde geschiedde in een drietal zaken die betrekking hadden op de
richtlijn inzake gelijke beloning: Danfoss, Enderby en Royal Copenhagen.37 Deze

zaken hebben betrekking op privaatrechtelijke arbeidsverhoudingen, zodat het
belang voor het onderhavige onderzoek minder groot is.38 Volstaan wordt met
39
verwijzing naar bespreking van deze zaken in de literatuur.
De zaak FMC uit 1996 betrof onder meer de gevolgen van de gedeeltelijke
ongeldigheid van een landbouwverordening en vormt in dit opzicht een vervolg
op de zaak Lomas uit 1992. Het Hof van Justitie bepaalde dat een nationale regel

33
34
35

36
37

38
39

HvJ 25 februari 1988, zaken 331,376 en 378/85, Bianco, Jur. 1988, p. 1099, r.0.13.
HvJ 14 januari 1997, gevoegde zaken C-192/95 Um C-218/95, Comateb, Jur. 1997, p. I-165,
overweging 28.
Idem, overwegingen 29-33 (geparafraseerd).
Zie § 5.2 van hoofdstuk 4.
HvJ 17 oktober 1989, zaak C-109/88, Danfoss, Jur. 1989, p. 1-3199; HvJ 27 oktober 1993,
zaak C-127/92, Enderby, Jur. 1993, p. I-5535 en HvJ 31 mei 1995, zaak C-400/93, Royal
Copenhagen, Jur. 1995, p. 1-1275.
In dit onderzoek staat immers de invioed van het gemeenschapsrecht op het nationale
bestuursprocesrecht centraal.
Drijber en Prechal 1997, p. 154; lans c.s. 1999, p. 314.
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volgens welke een aan een overheidsinstantie als gevolg van rechtsdwaling betaald
bedrag slechts kan worden teruggevorderd indien die betaling onder voorbehoud
van alle rechten is geschied, niet voldoet aan het effectiviteitsvereiste. Verder
herhaalde het Hof van Justitie in deze zaak dat ingeval terugbetaling zou leiden
tot ongerechtvaardigde verrijking, het gemeenschapsrecht niet in de weg staat aan
het weigeren van die terugbetaling. 40
In een aantal uitspraken heeft het Hof aangegeven dat rechterlijke instanties
van lidstaten de nationale procesrechtelijke bepalingen
bij de toepassing van
communautaire verordeningen en richtlijnen moeten toepassen in het licht van
het doel van de betreffende gemeenschapswetgeving, evenwel zonder concreet
aan te geven of die bepalingen in strijd zouden kunnen komen met het effectiviteits-

Dit laatste geschiedde evenrnin in de uitspraak DAC uit 1997, waarin
Hof aangaf dat de nationale rechter de verenigbaarheid van een Duitse

vereiste.41

het

testmethode van wijnen met een EG-verordening aan de hand van het nationale
procesrecht dient te beantwoorden, waarbij het Hof evenwel opmerkte dat deze
rechter in dat verband ook zou moeten onderzoeken of het Internationaal
Wijnbureaudie testmethode intussen heeft erkend.42 Het Hof laatde institutionele
autonomie dus ook hier in stand, maar geeft de verwijzende instantie wel een
vingerwijzing. In de zaak GTLink uit 1997 bevestigde het Hofde procesrechtelijke
autonomie van de lidstaten met betrekking tot bewijsregels, in het bijzonder
met
betrekking tot de rechten die aan artikel 86 van het EG-verdrag worden ontleend. 43
Het ging in deze mededingingszaak om havenbelastingen die door een openbare
onderneming als eigenaar van een handelshaven werden opgelegd aan de exploitant
van een veerdienst, waarbij de vraag rees of deze belastingen
onredelijk hoog
waren. Het is aan de verwijzende instantie dit uit te zoeken, aldus het Hof. De
afwentelingsproblematiek ingeval van betaling van met het gemeenschapsrecht
strijdige heffingen kwam recentelijk opnieuw aan de orde in de zaak Dilexport.
Daarin bevestigde hetHofde lijn uit in de zaak San Giorgiodoorte overwegen
dat een nationale regel, die de bewijslast dat bepaalde heffingen
niet zijn
afgewenteld toedeelt aan degene die om teruggave van de heffing verzoekt, in
strijd is met het effectiviteitsvereiste.44 Voor het overige is de uitspraak inzake
Dilexport vooral van belang voor de toetsing aan het non-discriminatievereiste.
Zie in dat verband paragraaf 3 van dit hoofdstuk.
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8 februari 1996, zaak
C-212/94, FMC, Jur. 1996, p. I-389.
HvJ 2 mei 1996, zaak C-206/94, Brennet, Jun 1996, p. I-2357; HvJ 5 december 1996, zaak
C-85/95, Reisdorf, Jur. 1996, p. I-6257; HvJ 4 december 1997, gevoegde zaken C-253/96
Um C-258/96, Kampelmann e.a., Jur. 1997, p. I-6907.
HvJ 5 juni 1997, zaak C-105/94, Ditta Angelo Celestini, Jur. 1997, p. I-2971.
Thans artikel 82 EG. HvJ 17 juli 1997, zaak C-242/95, GT Link, Jur. 1997, p. 1-4449.
HvJ 9 februari 1999, zaak C-343/96, Dilexport, Jur.
1999. p. 1-579, r.0.52.
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Afsluitend kan (in navolging van de literatuur)45 worden opgemerkt dat de
communautaire invloed op het nationale bewijsrecht zich langs verschillende wegen
doetgelden: in de eerste plaats worden nationale bewijsregels doorhetHofgetoetst
aan het effectiviteitsvereiste en het beginsel van effectieve rechtsbescherming.
Vanwege het belang voor het nationale bestuursprocesrecht zijn deze zaken in
het voorafgaande aan de orde gesteld. In een aantal gevallen heeft het Hof beslist
dat de bewijslastverdeling moet worden omgedraaid ten gunste van particulieren
die zich in het kader van de sociale zekerheid op schending van het gelijkheidsbeginsel beroepen.46 Daarnaast kunnen het verdedigingsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel en het gelijkheidsbeginsel als zodanig leiden tot aanpassing van nationale
bewijsregels. Tenslotte vindt beinvloeding van het nationale bewijsrecht plaats
via bepalingen van secundairgemeenschapsrecht.47 Voorhetonderhavige onderzoek

is de toetsing aan het effectiviteitsvereiste en het beginsel van effectieve
rechtsbescherming het belangrijkst.
2.3

Het vertrouwensbeginsel contra lidstaten

Een tweede categorie zaken waarin het Hof regelingen ofbeginselen van nationale

rechtsbescherming toetst aan de communautaire randvoorwaarden betreft de
terugvordering door lidstaten van voordelen die ondernemingen in strijd met het
gemeenschapsrecht hebben genoten. Deze categorie vormt dus in wezen het
spiegelbeeld van de hiervoorbeschreven zaken. Binnen deze categorie laten zich
twee groepen geschillen onderscheiden: in de eerste plaats de terugvordering van
uitvoerrestituties (op EG-verordeningen gebaseerde premies voor de export van
landbouwproducten) en daarnaast de terugvordering van in strijd met de
communautaire regels toegekende steun. Hoewel ondernemingen zich in beide
gevallen op het vertrouwensbeginsel beroepen, zal bij de bespreking van deze zaken
duidelijk worden datde houding van hetHof van Justitie tussen beide categorieen
aanmerkelijk verschilt. De terugvordering van uitvoerrestituties komt eerst aan

de orde.
Indereeds genoemde zaak Ferwerdauit 1980had een Nederlands bestuursorgaan een uitvoerrestitutie toegekend, hoewel niet was voldaan aan de voorwaarden
die in een EG-verordening waren gesteld. Bij de terugvordering beriep de
onderneming zich op de tekst van een door het bestuursorgaan vastgestelde

brochure, waarin de betreffende verordening onjuist was overgenomen. Volgens

45
46

47

Jans c.s. 1999, p. 312-317.
Jans c.s. 1999, onder verwijzing naar Leenders 1997, p. 85-89. Dit betreft geen specifiek
bestuursprocesrechtelijke aangelegenheden.
Zie voor een uitvoeriger bespreking Jans c.s. 1999, p. 312-317.
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het Hof van Justitie staat het gemeenschapsrecht in een dergelijke situatie niet
in de weg aan toepassing van het (nationale) rechtszekerheidsbeginsel, waardoor
de toegekende voordelen niet kunnen worden teruggevorderd.48 Deze zaak is

bijzonder, omdat de nationale regeling hierdoor een particulierjegens de lidstaat
wordt ingeroepen, in plaats van andersom. Van een toetsing aan het effectiviteitsvereiste lijkt hier geen sprake:49 men kan bezwaarlijk stellen dat de Nederlandse
overheid in deze zaak aan het gemeenschapsrecht ontleende rechten trachtte te
effectueren. Het is veeleerzo dat hetbetreffende overheidsorgaanbij de toepassing
van op het gemeenschapsrecht gebaseerde regelingen op een belernmering van
nationaalrechtelijke aard stuitte.
Enkele jaren later oordeelde het Hof in de zaak Deutsche Milchkontor over
een reeks van dergelijke belemmeringen in relatie tot de handhaving van het
gemeenschapsrecht. Volgens het Hof staat het gemeenschapsrecht er niet aan in
de weg dat nationale wettelijke regelingen ter uitsluiting van de terugvordering
van onverschuldigd betaalde steun criteria hanteren zoals de bescherming van het
gewettigd vertrouwen, het tenietgaan van de ongerechtvaardigde verrijking, het
verstrijken van een termijn of de ornstandigheid dat de administratie wist of door
grove schuld niet wist dat zij de betrokken steun ten onrechte toekende. Dergelijke
criteria dienen evenwel in gelijke mate van toepassing te zijn bij de terugvordering
van financiele prestaties met een zuiver nationaal karakter, en voorts dient met
het belang van de gemeenschap ten volle rekening te worden gehouden, aldus het
Hof.50

In de zaak Ste#Houlberg uit 1998 koos het Hof een vergelijkbare benadering
door te overwegen dat het gemeenschapsrecht er in beginsel niet aan in de weg
staatdat in een nationale wettelijke regeling voorde uitsluiting van terugvordering
criteria worden gehanteerd als het onzorgvuldig handelen van de nationale autoriteiten en het verstrijken van een aanzienlijke periode sedert de uitkering van de
betrokken communautaire steun. 51
We zien hierdat hetHof van Justitie ruimbaan geeft aan nationaalrechtelijke
bepalingen die aan de terugvordering van in strijd met het gemeenschapsrecht
betaalde restituties in de weg staan.

48

HvJ

49

Hoewel het Hof de randvoorwaarden uit het arrest Rewe weI noemt: zie overweging 10.
HvJ 21 september 1983, gevoegde zaken C-205-215/82, Deutsche Milchkontor, Jur. 1983,

50

5

maart 1980, zaak 265/78, Ferwerda, Jur. 1980, p. 617, r.0.21.

p. 2633, bevestigd in HvJ 12 mei 1998, zaak C-366/95, Steff Houlberg, Jur. 1998, p. I-2661
en HvJ 16 juli 1998, zaak C-298/96, Oelmuhle. Jur. 1998, p. 1-4767.
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HvJ 12 mei 1998, C-366/95, Steff-Houlberg, Jur. 1998, p. 1-2661.
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Bij de terugvordering van in strijd met het gemeenschapsrecht toegekende
staatssteun hanteert het Hof van Justitie echter een aanzienlijk strenger beleid.

De artikelen 92 en 93 van het EG-verdrag52 en de bekendmaking van de Commissie
zijn in hoofdstuk 3 al aan de orde geweest. Thans is van belang dat staatssteun

in twee, nauwkeurig van elkaar te onderscheiden opzichten in strijd kan zijn met
het gemeenschapsrecht:53 organen van lidstaten kunnen in de eerste plaats steun
toekennen aan ondernemingen zonder te voldoen aan het formele vereiste van
voorafgaande goedkeuring door de Commissie, en daarnaast kan sprake zijn van
steunverlening die na toetsing door de Commissie onverenigbaar met de
gemeenschappelijke markt is verklaard. Aan laatstbedoelde beschikkingen wordt
in het algemeen door de Commissie voor lidstaten de verplichting verbonden de
betreffende steun terug te vorderen van de begunstigde onderneming(en). Een
dergelijke verplichting kan echter ook worden opgelegd in eerstbedoelde situatie,
zolang de toetsing door de Commissie nog niet heeft plaatsgevonden. Tegen
beschikkingen van de Commissie waarin terugvordering wordt bevolen staat zowel
voor de lidstaat als voor de betreffende onderneming beroep tot nietigverklaring
open. Indien die rechtsgang niet wordt gevolgd, of niet tot succes leidt, komen
begunstigde ondernemingen dikwijls bij de nationale rechter op tegen het
terugvorderingsbesluit van de nationale overheid en beroepen zich daarbij op het
vertrouwensbeginsel. In de zaak BUG Alutechnik uit 1990 bepaalde het Hof van
Justitie dat de in het arrest Deutsche Milchkontor geformuleerde rechtsregel, dat
de toepassing van nationale regelingen die het gewettigd vertrouwen beschermen
niet in strijd komt met het gemeenschapsrecht, ook van toepassing is bij de
terugvordering van met het gemeenschapsrecht onverenigbare nationale steun.
Anders dan bij de uitvoerrestituties hanteert het Hof echter een veel strenger
criterium bij de vraag wanneer een onderneming zich op gewettigd vertrouwen
kan beroepen: een dergelijk beroep is volgens het Hof pas mogelijk indien de
betreffende onderneming zich ervan heeft vergewist dat de steun in overeenstemming met artike193, derde lid, EG-verdrag is toegekend. Na formulering van deze
hoofdregel geeft het Hof vervolgens nog aan dat ingeval van door de nationale
rechter te beoordelen uitzonderlijke omstandigheden toch sprake kan zijn van
gewettigd vertrouwen in de rechtmatigheid van de steunverlening, zodat men zich
tegen de terugvordering kan verzetten. Uitsluitend de begunstigde ondernemingen
kan een dergelijk beroep toekomen; lidstaten kunnen zich bij schending van de
procedurevoorschriften volgens het Hofnimmerberoepen opgewettigd vertrouwen,

52
53

Thans artikel 87 en 88 EG.

Vergelijk Winter 1996.
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teneinde onderde verplichting tot terugvordering uit te komen.54 In de zaak Alcan
uit 1997 kreeg het Hof gelegenheid de in de zaak BUG geformuleerde regels te

preciseren. In de eerste plaats werd het Hof gevraagd of het gegeven dat een in
het Duitse recht neergelegde termijn waarbinnen terugvordering uitsluitend kon
plaatsvinden was verstreken aan terugvordering in de weg stond. Het Hof
beantwoordt deze vraag ontkennend, onder verwijzing naarde strikte gebondenheid
van de nationale autoriteiten aan de beschikking van de Commissie waarin de
onverenigbaarheid van de steun is vastgesteld. Het verstrijken van de nationale
termijn doet dus niet af aan de plicht tot terugvordering. Ook het gegeven dat de
instantie die tot terugvordering overgaat zelf verantwoordelijk is voor de
onwettigheid van de steunverlening staat volgens hetHof niet aan de terugvordering
in de weg, net zo min als het feit dat verrijking van de onderneming zou ontbreken,
nu de onderneming aanzienlijke verliezen leed. 55
De strenge houding van het Hof van Justitie op dit terrein kan worden
verklaarddoordat anders, bij een soepelerhouding, de veelal ernstige verstoringen
van de vrije concurrentie als gevolg van onrechtmatige steunverlening ongestraft
zouden blijven. Met name de terugvorderingstermijn uit de zaak Alcan illustreert
dat overheidsinstanties die (omwille van behoud van werkgelegenheid), eerst steun
toekennen en vervolgens na de Commissiebeschikking door een afwachtende
houding termijnen laten verstrijken, het systeemdanig zouden kunnen frustreren.
Het Hof heeft daar nu dus een stokje voor gestoken.
2.4

Onaantastbaarheid van beschikkingen ten taste van particulieren

2.4.1

Algemeen

Hiervoor, in paragraaf 2.2, werd ingegaan op debetekenis van ongerechtvaardigde
verrijking en bewijsregels ingeval van terugvordering door particulieren van
heffingen die door lidstaten in strijd met hetgemeenschapsrecht werden opgelegd.
Een andere belemmering die in dergelijke gevallen aan terugvordering in de weg
kan staan, betreft het onaantastbaar worden van de beschikkingen waarbij de
heffingen werden opgelegd. In verband met de rechtszekerheid voorziet de
wetgeving van de lidstaten in het algemeen in relatief korte beroepstermijnen, en
heeft het verstrijken van die termijnen tot gevolg dat de rechtmatigheid van de
beschikkingen rechtens vaststaat. In paragraaf 3 van hoofdstuk 4 bleek reeds dat

54

HvJ 20 september 1990, zaak C-5/89, BUG-Alutechnik, Jur. 1990, p 1-3453, overwegingen

55

14-17. Zie AB Klassiek 1997, p. 238 m.nt. Van der Burg.
HvJ 20 maart 1997. zaak C-24/95, Land Rheinland-Pfalz tegen Alcan Deutschland GmbH,
Jur. 1997, p. 1-1591, overwegingen 34-38, 43 en 51.
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het Hof van Justitie de toepassing van redelijke beroepstermijnen (op straffe van
verval van recht) in 1976 niet in strijd achtte met het effectiviteitsvereiste.56 In
die zaken ging het om heffingen die aan ondernemingen waren opgelegd. Maar
ook particulieren kunnen met deze problematiek geconfronteerd worden, zoals
een aantal jaren later bleek. Nadat het Hof van Justitie in 1985 een Belgische
regeling tot het heffen van schoolgeld aan andere gemeenschapsonderdanen tot

discriminatie had verklaard, greep de Belgische wetgever snel in
en stelde het recht op terugbetaling van het schoolgeld afhankelijk van de vraag
ofbetrokkenen op de datum van de uitspraak van het Hof beroep bij de nationale
rechter hadden ingesteld. Dit had (uiteraard) tot gevolg dat een aantal verzoeken
tot terugbetaling werden afgewezen. Volgens het Hof van Justitie in de zaak Bruno
een verboden

Barra maakteen dergelijke bepalingde uitoefening van aan hetgemeenschapsrecht
ontleende rechten voor een aantal particulieren onmogelijk en moet de nationale
rechter deze dan ook buiten toepassing laten. 57
Indezaak DevHle, eveneens uit 1988, ging hetomeen beroep tegen een fiscale
heffing, betaald in 1982, terwijl hetHofdeze heffingen in 1985 in strijd met artikel
95 EEG-verdrag58 had verklaard. De Franse wetgeverhad naaraanleiding vandeze

uitspraak een specifieke regeling ingesteld die erop neerkwam dat bezwaren tegen
de heffing binnen tweejaarmoesten zijn ingediend. Hetbezwaar van Deville werd
met toepassing van deze regeling niet-ontvankelijk verklaard. De verwijzende

instantie concludeerde dat de Franse regeling de gevolgen van de afschaffing met
terugwerkende kracht van de betreffende heffing in de tijd beperkte en vroeg het
Hof van Justitie of die gang van zaken in overeenstemming is met de algemene
beginselen van het gemeenschapsrecht was. Het Hof antwoordde kortgezegd dat
de verplichting van de lidstaat om tot terugbetaling van de heffing over te gaan
voortvloeit uit de rechtstreekse werking van de geschonden verdragsbepaling. Uit
de (bekende) randvoorwaarden aan het nationale procesrecht leidt het Hof
vervolgens af dat een nationale wetgever, na een arrest van het Hof waarbij een
bepaalde wettelijke regeling onverenigbaarmethet gemeenschapsrecht is verklaard,
geen procedureregels mag invoeren waardoor de mogelijkheden tot het vorderen
van terugbetaling van belastingen die ten onrechte krachtens de wettelijke regeling
zijn geheven, specifiek worden bekort.59 Overigens stond volgens het Hof niet
vast of de betreffende regeling tot bekorting leidde, zodat de nationale rechter dit
nog moest uitzoeken.60

56
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De bekende zaken Rewe 33/76 en Comet 45/76 van 16 december 1976.
HvJ 2 februari 1988, zaak 309/85, Bruno Barra, Jur. 1988, p. 355.
Thans artikel 90 EG.
HvJ 29 juni 1988, zaak 240/87, Deville, Jur. 1988, p. 3513, r.0.13.
Idem, overwegingen 14- 18.
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2.4.2

Artikel 119 EG-verdrag

Artikel 119 van het EG-verdrag61 is onder meer van toepassing op Nederlandse
bedrijfspensioenregelingen, zobesliste hetHofin de zaak Ten Oever.62 In de zaak
Fisscher uit 1994 voegde het Hof daaraan toe dat het recht op aansluiting bij een
bedrij fspensioenregeling binnen de werkingssfeer van genoemde verdragsbepaling
en mitsdien onder het daarin opgenomen discriminatieverbod valt. 63 Mevrouw
Fisscher betwistte de rechtmatigheid van de uitsluiting voor gehuwde vrouwen,
en wenste met terugwerkende kracht aansluiting bij een bedrijfspensioenfonds,
zulks onder verwijzing naar de zaak Defrenne.64 De verwijzende rechter vroeg
onder meer of van belang was dat mevrouw Fisscher niet eerder had gereageerd
teneinde met terugwerkende kracht aansluiting te krijgen. Volgens het Hof wenst
de nationale rechter met deze vraag in wezen te vernemen of de nationale regels
betreffende de in het nationale recht geldende beroepstermijnen kunnen worden
tegengeworpen aan werknemers die hun recht op aansluiting bij een bedrijfspensioenregeling doen gelden.65 Onder verwijzing naarde bekende overwegingen
uit de zaak Rewe antwoordt het Hof dat zulks inderdaad het geval is, mits deze
regels voldoen aan het effectiviteitsvereiste en het non-discriminatiegebod.66 Twee
jaar laterherhaalde het Hofdeze overwegingen in de vrijwel identieke zaak Dietz,
waarin eveneens de aansluiting bij een Nederlandse pensioenregeling aan de orde
was. 67

Opvallend in beide zaken is dat uit de uitspraken niet precies blijkt welke
bepalingen de verzoeksters krijgen tegengeworpen. Wellicht als gevolg hiervan
gaat het Hof niet in op de vraag of de betreffende bepalingen van nationaal recht
de effectuering van communautaire rechten in de praktijk uiterst moeilijk maken.
De zaak Magorrian uit 1997 betreft eveneens een situatie waarin iemand op basis
van artikel 119 van het EG-verdrag aansluiting bij een pensioenfonds verzoekt,
maar daarbij wordt geconfronteerd met een bepaling (van in dit geval Brits recht)
die de terugwerkende kracht van dieaansluitingbeperkt tottweejaar voordedatum
waarop het beroep werd ingesteld. Volgens het Hof van Justitie verzet het
gemeenschapsrecht zich tegen de toepassing van een dergelijke bepaling: het
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Thans artikel 141 EG.
HvJ 6 oktober 1993, zaak C-109/91, Ten Oever, Jur. 1993, p. I-4879.
HvJ 28 september 1994, zaak C-128/93. Fisscher, Jur. 1994, p 1-4583.
HvJ 8 april 1976, zaak 43/75, Defrenne, Jur. 1976, p. 455. Hierin besliste het Hof dat artikel
119 rechtstreekse werking had met ingang van 8 april 1976.
Idem, overweging 38. Het is de vraag of deze interpretatie van het Hof wel juist is, nu de
aansluiting bij een pensioenfonds niet zonder meer kan worden gelijkgesteld met de aanvraag

(en rechtskracht) van een reguliere beschikking.
Idem, overweging 39 en 40.
HvJ 24 oktober 1996, zaak C-435/93, Dietz, Jur. 1996, p. I-5223.
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betreffende verzoek strekt er immers niet toe met terugwerkende kracht bepaalde
prestaties te verkrijgen, maar is het gericht op de erkenning van het recht van
betrokkenen om zich volledig bij een bedrijfsregeling aan te sluiten. Toepassing
van de nationale regel maakt enerzijds de vordering van justitiabelen die zich op
het gemeenschapsrecht beroepen onmogelijk, en zou er anderzijds op neerkomen
dat de rechtstreekse werking van artikel 119 EG-verdrag in de tijd wordt beperkt
in gevallen waarin een dergelijke beperking noch is neergelegd in de rechtspraak
van het Hof, noch in het tweede protocol bij het Verdrag betreffende de Europese
Unie, aldus het Hof.68
De zaak Levez, waarin het Hof op 1 december 1998 uitspraak deed, heeft
naast artikel 119EG-verdrag betrekking op richtlijn 75/117 inzake gelijke beloning
voor mannelijke en vrouwelijke werknemers. Mevrouw Levez ontdekte op een
zeker moment dat zij een lager salaris had ontvangen dan dat van mannelijke
collega's voor hetzelfde werk. Toen zij bij de rechter nabetaling vorderde werd
ze evenwel geconfronteerd met een Britse bepaling, die de terugwerkende kracht
van dergelijke betalingen beperkt tot twee jaar voorafgaand aan het indienen van
de vordering. De rechter vroeg langs prejudiciele weg aan het Hof of toepassing
van deze bepaling in strijd kwam met het effectiviteitsvereiste en met het nondiscriminatiegebod. Vermeldenswaard daarbij is dat mevrouw Levez door haar
werkgeveropzettelijk onjuist was gernformeerd overhet salaris van de mannelijke
werknemers. Dit had tot gevolg dat zij zich niet eerder bewust was van de ongelijke
behandeling, en daaromooknieteerdereen vordering had kunnen indienen. Door
dit aspect doet de casus sterk denken aan die in de zaak Emmott, waar immers
ook degene die zich op het gemeenschapsrecht beriep door de wederpartij 'aan
het lijntje werd gehouden'. In de beantwoording van de prejudiciele vragen kent
hetHofaan dit aspectdoorslaggevende betekenis toe: toepassing van debetreffende
69
regel komt volgens het Hof inderdaad in strijd met het effectiviteitsvereiste.
Zonder het misleidende gedrag van de werkgever zou deze zich vermoedelijk wel
opde betreffende beperking van de terugwerkende kracht kunnen beroepen.70 De
beslissing van het Hof met betrekking tot het non-discriminatiegebod komt later
in dit hoofdstuk aan de orde.71
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HvJ 11 december 1997. zaak C-246/96, Magorrian, Jur. 1997. p. 1-7153.
HvJ 1 december 1998, zaak C-326/96, Levez, Jur. 1998, p. 1-7835., overwegingen 31-34.
Idem, overweging 18-20.
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Zie § 3.
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2.4.3

Terugvordering beheerst door gemeenschapsrecht

Een bijzonderecategorie van gevallen betreftde situaties waarin hetHof van Justitie
enerzijds heeft vastgesteld dat door het gemeenschapsrecht voorgeschreven
heffingen ongeldig zijn, maar daar anderzijds impliciet aan heeft toegevoegd dat
de terugvordering van die heffingen wordt beheerstdoor het gemeenschapsrecht.
Doordie toevoeging heeft het Hofbewerkstelligd dat binnen de gemeenschapeen
uniform terugvorderingsregime geldt. In wezen wordt met deze constructie de
terugwerkende kracht van de ongeldigheiddoorhetHofbeperkt. Deze problematiek
heeft zich onder meer voorgedaan bij de zogenaamde monetair-compenserende
bedragen (mcb's). De hoogte van deze import- en exportheffingen was neergelegd
in een aantal verordeningen van de Commissie; deheffingen zelfworden opgelegd
door de nationale douane-autoriteiten. Deze verordeningen werden in 1980 door
het Hof ongeldig verklaard. In dezelfde uitspraak overwoog het Hof dat de
erkenning van de ongeldigheid echter niet de mogelijkheid van betwisting van
voor de datum van dit arrest geheven mcb's opent.72 In de zaak Roquette Frkres
uit 1994 ging het Hofuitvoering in op de vraag welke ondernemingen zich konden
beroepen op de ongeldigheid van de verordening. Volgens het Hof verzetten
overwegingen van rechtszekerheid zich er in beginsel tegen dat de heffing van
mcb's van voorde ongeldigverklaring op losse schroeven komt te staan. Ondernemingen die evenwel voor de datum van de ongeldigverklaring ingevolge het
nationale recht de heffingen hebben betwist, kunnen zich daarentegen wel op de
ongeldigheid van die heffingen beroepen, aldus het Hof.73
2.5

Beperking van aanspraken en van schadevergoeding

2.5.1

Beperking van terugwerkende kracht van aanspraken

De eerste uitspraak van het Hof van Justitie die in dit verband moet worden
genoemd is de zaak Steenhorst-Neerings uit 1993. In hoofdstuk 4 zagen we dat
het Hofdaarin een bepaling die het recht opeen uitkering metterugwerkende kracht
beperkt tot maximaal 6dn jaar na de datum van de aanvraag niet in strijd achtte
met het effectiviteitsvereiste.74 Eenjaar laterbevestigde het Hof de beslissing inzake

Steenhorst-Neerings in de zaak Johnson, eveneens over richtlijn 79n:5
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Onder meer HvJ 15 oktober 1980, zaak 145/79, Roquettes Frtres, Jur. 1980, p. 2917.
HvJ 26 april 1994, zaak C-228/92, Roquettes Frtres, Jur. 1994, p. 1-1445.
HvJ 27 oktober 1993, zaak C-339/91, Steenhorst-Neerings, Jur. 1993, p. 1-5475. Zie § 5.6
van hoofdstuk 4.
HvJ 6 december 1994, Johnson, zaak C-410/92, Jur. 1994, p. I-5483.
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aanspraken was eveneens aan de orde in de zaak Alonso-Perez uit 1995. Het ging
om een aanvraag tot verstrekking van kinderbijslag door een werknemer van
Spaanse nationaliteit die al jarenlang in Duitsland werkzaam was, maar wiens
kinderen nog altijd in Spanje woonden. Anders dan in de hiervoorbesproken zaken
is deze problematiek niet in een richtlijn maar in een samenstel van verordeningen
geregeld.76 Conform de Duitse wettelijke regeling, die de toekenning van

kinderbijslag met terugwerkende kracht beperkt tot een termijn van zes maanden,
werd de aanvraag gehonoreerd. Op prejudiciele vragen van de verwijzende rechter
antwoordde het Hof kortgezegd dat Alonso-Perez geen beroep kon doen op de
veel ruimere terugwerkende kracht die in verordening nr. 1408/71 was neergelegd.
Aangezien de verordening die nu aan de orde was volgens het Hof geen regeling
bevatte voorde terugwerkende kracht van aanvragen omkinderbijslag, is in beginsel
het nationale procesrecht van toepassing, met de bekende randvoorwaarden. Onder
verwijzing naar de zaken Steenhorst-Neerings en Johnson oordeelde het Hof
vervolgens dat het gemeenschapsrecht niet in de weg staat aan toepassing van de
betreffende wettelijke regeling, aangezien deze voldoet aan de voorwaarden inzake
effectiviteit en non-discriminatie. 77
2.5.2

Verjaring

Verwant aan deze problematiek is de vraag naar de invloed van in het nationale
recht neergelegde ve,jaringstermunen op de mogelijkheid tot herstel na schending
van het gemeenschapsrecht. In de zaak Fanmsk ging het omheffingen die ingevolge
het Deense recht verschuldigd waren bij de inschrijving in een register van nieuwe

vennootschappen en bij kapitaalverhoging. Na afschaffing van deze heffingen
wegens strijd methetDeense recht in 1992, vorderden een grootaantal ondernemingen terugbetaling van deze heffingen voorde periode tot 1983. De heffingen waren
volgens de ondernemingen (eveneens) in strijdmetde richtlijnen 69/335 en 85/303.
In de nationale procedure beriep de Deense overheid zich op twee argumenten
die de plicht tot terugbetaling zouden beperken: het naar Deens recht geldende
beginsel dat de rechterlijke instanties vorderingen tot terugbetaling van heffingen
moeten afwijzen, indien de overheid zich door een verschoonbare dwaling niet
bewust was van de onrechtmatigheid van de heffingen, en daarnaast de in het
Deense recht geldende verjaringstermijn van vijfjaar. Het eerste argument werd

76

77

Verordening nr. 1408/71 betreffendede toepassing van socialezekerheidsregelingenop werknemers (..) die zich binnen de gemeenschap verplaatsen, zoals gewijzigd door verordening
3427/89. Onjuiste implementatie door de betreffende lidstaat is dan ook niet aan de orde( !).
HvJ 23 november 1995, zaak C-394/93, Alonso-Perez, Jur. 1995, p. 4101.
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door het Hof van Justitie van tafel geveegd: ingeval van strijd met het gemeenschapsrecht zou toepassing van dat beginsel het uiterst moeilijk maken terugbetaling van methetgemeenschapsrechtstrijdige belastingen te verkrijgen. Toepassing
van dit beginsel is volgens het Hof dus in strijd met het effectiviteitsvereiste.
Daarentegen voldoet de verjaringstermijn naar het oordeel van het Hof wel aan
de communautaire randvoorwaarden: redelijke beroepstermijnen op straffe van
verval van recht zijn immers noodzakelijk in het belang van de rechtszekerheid.
78
Een beroep op de zaak Emmott kon de ondernemingen in dit verband niet baten.
In de zaak Haahr uit 1997 waren Deense invoerheffingen aan de orde, die
dooreen onderneming tussen 1984en 1990 waren betaald en waarvan kon worden
betwijfeldofdeze verenigbaar waren metondermeerartikel 95 van het EG-verdrag
(thans artikel 90 EG). De onderneming stelde in 1991 een beroeptot terugvordering
in. Naast vragen omtrent de verenigbaarheid van deze heffing met de verdragsbepalingen, wenste de verwijzende instantie van het Hof te vernemen of een
vordering tot terugbetaling ingevolge het nationale recht verjaard zou kunnen zijn,
met als gevolg dat de heffingen slechts gedeeltelijk zouden kunnen worden
teruggevorderd (het Deense recht voorziet in een verjaringstermijn van vij fjaar).
Na te hebben vastgesteld dat een deel van de betreffende heffingen inderdaad
onverenigbaar is met artikel 95, overweegt het Hof met betrekking tot de
verjaringstermijn dat de rechtspraak met betrekking tot de randvoorwaarden aan
het nationale procesrecht ook van toepassing is opberoepstermijnen naarnationaal
recht, die op straffe van verval van recht zijn vastgesteld.79 Vervolgens moet volgens
het Hof worden beklemtoond dat blijkens vaste rechtspraak de vaststelling van
redelijke beroepstermijnen, die gelden op straffe van verval van recht, waarmee
uitvoering wordt gegeven aan het grondbeginsel van rechtszekerheid, voldoet aan
de voorwaarden en inzonderheid niet kan worden geacht de uitoefening van door
het gemeenschapsrecht verleende rechten nagenoeg onmogelijk of uiterst moeilijk
te maken, zelfs indien het verstrijken van deze termijnen per definitie tot gehele
of gedeeltelijke afwijzing van de vordering leidt. Tenslotte moet worden vastgesteld
dat een verjaringstermijn van vijfjaar, zoals die in het hoofdgeding aan de orde
is, als redelijk moet worden aangemerkt, aldus het Hof.80 Een beroep op de zaak
Emmott om aan de toepassing van de verjaringstermijn te ontkomen kan Haahr
volgens het Hof niet baten. omdat de in die zaak geformuleerde regel alleen van

78

HvJ 2 december 1997, zaak C-188/95, Fantask, Jur. 1997, p. I-6783. In het licht van de
invulling die het Hof in de zaak Peterbroeck (zie hierna, § 2.6) aan het effectiviteitsvereiste
gaf, ligt deze beantwoording voor de hand.

79
80

HvJ 17 juli 1997, zaak C-90/94, Haahr, Jur. 1997, p. 1-4085, overweging 46-47.
Idem, overwegingen 48-49.
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toepassing is bij incorrecte omzetting van richtlijnen, terwijl daarvan in deze zaak

geen sprake is.

81

Vergelijkbare heffingen en de terugvordering daarvan kwamen aan de orde
in de zaken Texaco en Olieselkabet, waarin het Hofopdezelfde dag uitspraak deed
als in de zaak Haahr. Ook hier bepaalde het Hof dat een deel van de heffingen
in strijd kwam met artikel 95 EG-verdrag. Het bijzondere in deze zaken was dat
de opbrengst van de heffingenten goede kwam aan zelfstandige bestuurslichamen
onder gemeentelijk bestuur (havens). Op vragen van de verwijzende instantie
herhaalde het Hof het in de zaak Comateb geformuleerde uitgangspunt, dat lidstaten
in beginsel gehouden zijn tot terugbetaling van in strijd met hetgemeenschapsrecht

geinde heffingen. Het gemeenschapsrecht verzet zich er volgens het Hof in de
genoemde situatie niet tegen dat de vordering tot terugbetaling van deze heffing
tegen die lichamen wordt ingesteld, mits wordt voldaan aan het effectiviteitsvereiste
en het non-discriminatiegebod.82 De vraag of het gemeenschapsrecht een
onvoorwaardelijke verplichting tot terugbetaling oplegt, wordt door het Hof
impliciet ontkennend beantwoord. Het Hof herhaalt de overwegingen uit het arrest

Haahr op dit punt, inclusief die met betrekking tot het Emmott-arrest. Volgens
het Hof verzet het gemeenschapsrecht zich er niet tegen dat de naar nationaal recht
geldende verjaringstermijn vooreen vordering tot terugbetaling van heffingen die

in strijd met het gemeenschapsrecht zijn geYnd ingaat op een eerder tijdstip dan
dat waarop deze heffingen zijn afgeschaft.83 Het gemeenschapsrecht stelt met
betrekking tot de aanvang van een verjaringstermijn dus geen bijzondere
randvoorwaarden.
De aanvang van verjaringstermijnen bij de terugvordering van in strijd met
het gemeenschapsrecht geheven bedragen was eveneens aan de orde in een drietal
zaken waarin het Hof in 1998 uitspraak deed. Net als in de zaak Fantask ging het
hierbij om heffingen die (in dit geval in Italie) aan vennootschappen werden
opgelegd in verband met inschrijving in registers. Deze zaken hadden betrekking
opbedragen die tussen 1986 en 1992 waren betaald, terwijl debetreffende regeling
in 1993 onverenigbaar metrichtlijn 69/335 was verklaard. Op vragen van Italiaanse

rechterlijke instanties antwoordde hetHof (onder verwijzingnaardezaak Fantask)
dat het gemeenschapsrecht niet in de weg staat aan de toepassing van een
verjaringstermijn van drie jaar die ingaat op de dag van de betaling van de
heffingen, ook al was de richtlijn op die dag nog niet correct omgezet.84 Volgens

81

82
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84

Idem, overwegingen 51-53. Daarnaast wees het Hof zonder nadere toelichting op de
omstandigheden' in de zaak Emmott.
HvJ 17 juli 1997, zaken C-114 en 115/95. Texaco, lur. 1997, p 1-4263.
HvJ 17 juli 1997, zaken C-114en t 15/95, Texaco, Jur. 1997, p. I-4263, overwegingen 44-49.
HvJ 15 september 1998, zaak C-231/96 Edis, Jur. 1998, p. I-4951;zaak C-260/96 Spac, Jur.
1998, p. I-4997, en gevoegde zaken C-279,280 en 281/96, Ansaldo, Jur. 1998, p. I-5025.

143

Hoofdstuk 5

het Hof is de toepassing van een dergelijke termijn niet in strijd met het
doeltreffendheidsbeginsel ofhet gelijkwaardigheidsbeginsel.85 Evenmin komtde
hantering van die termijn in strijd met het uitgangspunt dat de werking in de tijd
van uitleggingsarresten van het Hof van Justitie niet door het nationale recht mag
worden beperkt, aldus het Hof.86 Met betrekking tot de vraag of de oplossing van
het Hof in de zaak Emmott in dit verband nog van belang is overwoog het Hof
opnieuw datdie oplossing werd gerechtvaardigd doorde specifieke omstandigheden
van die zaak, waarin door het verval van recht de verzoekster in het hoofdgeding
geen enkele mogelijkheid meer had haar communautaire rechten te doen gelden.

Volgens het Hof is niet gebleken dat de ondernemingen door het gedrag van de
Italiaanse autoriteiten in samenhang met het bestaan van de betreffende nationale
termijn elke mogelijkheid hebben verloren omhun rechten voorde nationale rechter
te doen gelden. Conclusie is dat het gemeenschapsrecht zich niet verzet tegen de
87

toepassing van de vervaltermijn.
De beslissingen van hetHofin (ondermeer) de zaken Fantask en Edis kregen
een vervolg in de zaak /ncoge uit 1998. Daarin ging het om terugvordering van
heffingen die een aantal Italiaanse ondernemingen hadden betaald op basis van
een regeling die doorhetHofin strijd met het gemeenschapsrecht was geoordeeld.
Hoewel deze regeling een fiscaal karakter had, stelden deze ondernemingen hun
vorderingen in bij de civiele rechter, vermoedelijk omdat in het civiele recht een
(relatief lange) verjaringstermijn van tien jaargeldt. Indien de vorderingen in een
fiscale rechtsgang zouden moeten worden beoordeeld, zou een verjaringstermijn
van slechts drie jaar gelden. De civiele rechter achtte zich in beginsel bevoegd
tot kennisneming van de vordering, aangezien hij op grond van het gemeenschapsrecht verplicht is met het gemeenschapsrecht strijdige bepalingen buiten toepassing
te laten. Doordatde regeling buiten toepassing moet blijven, verliest de rechtsverhouding, die met de betaling van de heffingen is ontstaan, haar fiscale karakter.
Daardooris sprake van gewone vorderingen uit onverschuldigde betaling, die onder
de bevoegdheid van de civiele rechter vallen, aldus de verwijzende rechter.
Niettemin legde hij deze kwestie voor aan het Hof van Justitie, dat zich op zijn
beurt bevoegd achtte tot beantwoording. De Commissie stelde op grond van de
zaak Simmenthal II dat het gegeven dat het Hof een belastingregeling onverenigbaar
met het gemeenschapsrecht heeft verklaard, meebrengt dat de betreffende belasting-

plicht als non-existent moet worden beschouwd. Deze stelling werd door het Hof

85

Op de toetsing aan het non-discriminatievereiste/gelijkwaardigheidsbeginsel wordt in § 3 nader
ingegaan.

86
87

Zaak Edis.
Zaak Edis, overwegingen 40-49; zaak Spac, overwegingen 24-32; zaak Ansaldo, overwegingen
13-23.
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van Justitieonder verwijzing naarde zaak Luck niet aanvaard.88 ()p de terugbetaling

van de heffingen zijn volgens het Hof de regels van het nationale procesrecht van
toepassing, mits deze voldoen aan het effectiviteitsvereiste en het non-

discriminatiegebod. Ditbetekent dat de terugbetalingsmodaliteiten moeten worden
bepaald en de bij de inning van de belasting ontstane rechtsverhouding moet worden
gekwalificeerd volgens het nationale recht, aldus het Hof. Aansluitend herhaalde
het Hof de overweging uit de zaken Edis en Spac dat het gemeenschapsrecht niet
in de weg staat aan onderscheiden verjaringstermijnen voor civiele en fiscale
vorderingen. Een eventuele herkwalificatie van de rechtsverhouding is (daarom)
uitsluitend afhankelijk van het nationale recht. 89
Ook in de zaakAprile uit 1998 werd het Hofvan Justitie geconfronteerd met
specifieke vervaltermijnen die in het Italiaanse recht werden toegepast bij de
terugvordering van in strijd met het gemeenschapsrecht betaalde bedragen.
Toepassing van een door de wetgever van tien naar drie jaar teruggebrachte
veijaringstermijn komt volgens het Hofniet in strijd methetdoeltreffendheidsbeginsel. De betreffende termijn doorstond eveneens de toets aan het gelijkwaardigheidsbeginsel, aangezien deze volgens het Hof (kortgezegd) gelijkelijk van
toepassing was op terugvordering van belastingen in strijd met het gemeenschapsrecht en terugvordering van belastingen die in anderopzicht onrechtmatig waren.
Verder is nog van belang dat het Hof in deze zaak overwoog dat het
gelijkwaardigheidsbeginsel niet aldus kan worden uitgelegd, dat een lidstaat bij
verschillende nationale verjaringstermijnen gehouden is de (voor particulieren)
meest gunstige termijn van toepassing te verklaren.90

In hoofdstuk 6 zal worden ingegaan op de vraag welke nationale termijnen gezien
91
dezejurisprudentie nog kunnen worden toegepast in communautaire geschillen.
2.6

Ambtshalve toepassing van het gemeenschapsrecht

De nationale rechter is volgens vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie
verplicht de aan het gemeenschapsrecht ontleende rechten te beschermen (zie de
beschrijving van de communautaire taak van de nationale rechter in hoofdstuk
2). Het is echter de vraag of (en zo ja, in hoeverre) deze verplichting bestaat
wanneer een particulier niet of niet tijdig een beroep doet op bepalingen van het

88

89
90
91

HvJ 22 oktober 1998, gevoegde zaken C-10/97 Um C-22/97, Incoge, Jur. 1998, p. 1-6307.
De zaak Luck kwam reeds aan de orde in hoofdstuk 4, § 2.

Idem, r.0.25-29.
HvJ 17 november 1998, zaak C-228/96, Aprile, Jun 1998, p. I-7141.
Zie § 6 van hoofdstuk 6.
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gemeenschapsrecht, waarmeeeen besluit in strijdzou kunnen zijn. Moetde rechter
ambtshalve nagaan of besluiten strijdig zijn met het gemeenschapsrecht? En zo

ja, voor welke bepalingen van gemeenschapsrecht geldt die verplichting dan?
De eerste uitspraak van het Hofdie voor dit onderwerp van belang is kwam reeds
in hoofdstuk4 uitvoerig aan de orde: de zaak Simmenthal. Volgens dejurisprudentie
van het Italiaanse Constitutionele Hof is een Italiaanse rechter bij een vraag naar
de ongrondwettigheid van wetgeving gehouden zich terzake tot het Constitutionele
Hof te wenden, dat exclusief bevoegd is die ongrondwettigheid vast te stellen.
Wanneerdie ongrondwettigheidechterbetrekking heeft op strijd met het gemeenschapsrecht, leidt dit tot competentieproblemen met het Hof van Justitie. De
jurisprudentie van het Constitutionele Hof belet de nationale rechter namelijk de
vraag naar de verenigbaarheid van de nationale wetgeving met het gemeenschapsrecht via de prejudiciele procedure aan het Hof voorte leggen. Niettemin besloot
de Italiaanse rechterdeze vraag toch direct aan hetHof van Justitie voorte leggen.
Het Hof antwoordde:
'(..) dat de nationale rechter, belast met de toepassing, in het kader zijner
bevoegdheid, van de bepalingen van het gemeenschapsrecht, verplichtis zorg
tedragen voorde volle werkingdezernormen, daarbij zo nodig, opeigen gezag,
elke strijdige bepaling van de (..) nationale wetgeving buiten toepassing latende,
zonder dat hij de voorafgaande opheffing hiervan via de wetgeving of enige
andere constitutionele procedure heeft te vragen of af te wachten; ,92

Met name de zinsnede dat de rechter zonodig op eigen gezag het nationale recht
buiten toepassing moet laten heeft voor verwarring gezorgd bij de vraag naar de
verplichting tot ambtshalve toepassing van het gemeenschapsrecht. Men zou daaruit
immers kunnen afleiden dat de nationale rechter altijd gehouden is het gemeenschapsrecht ambtshalve toe te passen.93 Uit de voorgeschiedenis blijkt echter dat
hetHofalleen heeft willen aangeven dat het nationale (constitutionele) recht geen
beperkingen kan opleggen aan de bevoegdheid tot prejudiciele verwijzing. Per
saldo bevatdeze uitspraak van hetHof van Justitie dan ook weinig harde aanwijzingen met betrekking tot de vraag naar de ambtshalve toepassing van het gemeenschapsrecht door de nationale rechter.

92

93
94

146

HvJ 9 maart 1978, Simmenthal II, zaak 106/77, Jur. 1978, p. 629 (644) r.0.24.
AG Darmon in de hierna te noemen zaak Verholen; Ter Kuile 1993 en 1994.
De woorden op eigen gezag hebben betrekking op de verhouding van de verwijzende rechter
tot andere nationale instanties, en niet op die tot de partijen en de gronden die zij aanvoeren.
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In de zaak Verholen95 kreeg het Hof van Justitie voor de eerste maal de

gelegenheid zich uit te laten overeen zuiver geval van toepassing van ambtshalve
toepassing van gemeenschapsrecht door de nationale rechter. Aan de orde was
het toepassen van een korting op AOW-uitkeringen in verband met verblijf van
betrokkenen in het buitenland. De Raad van Beroep vroeg zich of deze korting
verenigbaar was met het gemeenschapsrecht terzake (een richtlijn die op dat
moment nog niet correct germplementeerd was); partijen hadden geen beroep
gedaan op het gemeenschapsrecht. De (letterlijke) vraag van de Raad van Beroep
aan het Hof luidde als volgt:

'Vormthet gemeenschapsrecht voorde nationalerechtereen belemmeringom
een nationale wettelijke regeling (ambtshalve) te toetsen aan een EEG-richtlijn

waarvan de uitvoeringstermijn is verstreken, indien dejustitiabele (bij voorbeeld
wegens onwetendheid) geen beroep doet op die richtlijn?'

Het Hof van Justitie herformuleerde vervolgens de vraag:
'de (..) vraag (..) strekt ertoe te vernemen, of het gemeenschapsrecht eraan in
de weg staat, dat de nationale rechter ambtshalve nagaat of een nationale

wettelijke regeling in overeenstemming is met een richtlijn waarvan de
omzettingstermijn is verstreken, indien de justitiabele voor de rechter geen
beroep heeft gedaan op die richtlijn.'

Aldus kon de indruk ontstaan dat de verwijzende rechter twij felde aan zijn bevoegdheid ambtshalve te toetsen aan het gemeenschapsrecht inhet algemeen; naar mijn
idee is de verwijzingsvraag wat ongelukkig geformuleerd en stelde de Raad van
Beroep met bovengenoemde vraag in feite twee vragen tegelijk: die naar de

inroepbaarheid van niet-germplementeerde richtlijnbepalingen in het algemeen
en daarnaast of hierbij relevant is dat op die bepaling geen beroep is gedaan. Het
Hof trok vervolgens beide vragen uit elkaar. Veel belangrijker dan deze kwestie
is echter het antwoord van het Hof op de betreffende vraag. Het Hof antwoordde
dat

'die bevoegdheid om ambtshalve een vraag van gemeenschapsrecht op te
werpen, bestaat wanneer naar het oordeel van de nationale rechter het
gemeenschapsrecht moet worden toegepast, zo nodig met voorbijgaan aan het
nationale recht, of wanneerhetnationale rechtconform het gemeenschapsrecht
moet worden uitgelegd. (..) Mitsdien moet (..) worden geantwoord, dat het

95

HvJ 11 juli 1991, gevoegde zaken Verholen, van Wetten-van Uden en Heiderijk, C-87/90,
C-88/90 en C-89/90, Jur. 1991-1, p. 3757.
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gemeenschapsrecht er niet aan in de weg staat, dat de nationale rechter
ambtshalve nagaat of een nationale wettelijke regeling in overeenstemming
is met de nauwkeurige en onvoorwaardelijke bepalingen van een richtlijn,
waarvan de omzettingstermijn is verstreken, indien de justitiabele voor de
nationale rechter geen beroep heeft gedaan op die richtlijn. ,96

Hiermee lijkt slechts een klein stapje te zijn gezet: aangezien het gemeenschapsrecht
zich niet verzet tegen ambtshalve toepassing, is de rechter vrij hier al dan niet toe

over te gaan. Eind 1995 kwam er meer duidelijkheid door de zaken Peterbroeck
en Van Schijndel.
De zaak Peterbroeck heeft betrekking op een wettelijke bepaling uit het
Belgische fiscale procesrecht: beroepsgronden die niet in de bezwaarfase of binnen
een termijn van zestig dagen na de beslissing op het bezwaarschrift zijn aangevoerd,
mogen door de rechter niet meer worden beoordeeld.97 Appellant voerde pas bij
het Hof van Beroep aan dat de voorliggende beschikking strijdig was met het
gemeenschapsrecht. Ingevolge genoemde bepaling had het Hof van Beroep dit
argument niet-ontvankelijk moeten verklaren, doch het besloot, gelet op de
jurisprudentie van het Hof van Justitie, langs prejudiciele weg te vragen of die
bepaling hier buiten toepassing gelaten moest worden. Volgens het Hof

'(..) wenstde nationale rechterin wezen te vernemen (..)ofhetgemeenschapsrecht zich verzet tegen de toepassing van een nationale procedureregel die,
(..) de in het kader van zijn bevoegdheid geadieerde nationale rechter verbiedt,
ambtshalve de verenigbaarheid van een handeling van nationaal recht met een
bepaling van het gemeenschapsrecht te beoordelen, wanneer niet binnen een
bepaalde termijn door de justitiabele een beroep op laatstbedoelde bepaling
is gedaan(..).'

De benadering van het Hof is dezelfde als in de voorgaande zaken, en gaat dus
uit van de eisen van non-discriminatie en effectiviteit uit de Rewe-Cometjurisprudentie. Als tweede uitgangspunt noemt het Hof de Rheinmuhlenzaak uit
1974, waarin werd beslist dat een regel van nationaal recht, die de inleiding van
de prejudiciele procedure verhindert, buiten toepassing gelaten moet worden. 98
Vervolgens formuleert het Hofeen afwegingskader voorde toetsing van nationale
regels van rechtsbescherming aan het effectiviteitsbeginsel:

96

HvJ 11 juli 1991. gev. zaken C-87/90, C-88/90 en C-89/90, Verholen, lur. 1991, p. 3757

97

(3789) r.0.13 en 16.
Artikelen 278 e.v. Wetboek van Inkomstenbelastingen.
HvJ 16 januari 1974, zaak 166/73, Rheinmuhlen, Jur. 1974, p. 33, r.0.2 en 3. Zie voor deze

98

zaak hoofdstuk 3, § 2.4.
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'

Voor de toepassing van die beginselen moet ieder geval waarin de vraag rijst

of een nationale procedureregel de toepassing van het gemeenschapsrecht
onmogelijk of uiterst moeilijk maakt, worden onderzocht met inaanmerkingneming van de plaats van die bepaling in de gehele procedure, (..) en het verloop
en de bijzondere kenmerken ervan, voor de verschillende nationale instanties.
In voorkomend geval moet rekening worden gehouden met de beginselen die
aan het nationale stelsel ten grondslag liggen, zoals de bescherming van de
rechten van de verdediging, het rechtszekerheidsbeginsel en het goede verloop
'99
van de procedure.

Hiermee lijkt het Hof een belangrijke, nieuwe stap te hebben gezet in de wijze
waarop belemmeringen in het nationale procesrecht aan de communautaire eisen
moeten worden getoetst. In hoofdstuk 6 wordt hierop teruggekomen. 100
In de daaropvolgende overwegingen komthetHoftotde conclusie dat de Belgische
regeling, gelet op de bijzondere kenmerken van de betrokken procedure, niet
voldoet aan de communautaire eisen. Die kenmerken zijn volgens het Hof: het
feitdat hetHofvan Beroepde eerste en laatste feitelijke instantie is die prejudiciele
vragen aan het Hof van Justitie kan stellen; deze instantie, noch enige andere
rechterlijke instantie ambtshalve de verenigbaarheid van de nationale handeling
met het gemeenschapsrecht kan beoordelen, en tenslotte dat de onmogelijkheid
voorde nationale rechterlijke instanties omambtshalve aan hetgemeenschapsrecht
ontleende middelen op te werpen geen redelijke rechtvaardiging lijkt te kunnen
vinden in beginselen als dat van de rechtszekerheid of het goede verloop van de
lot

procedure.

In de zaak Van Sch<indel was eveneens de ambtshalve toepassing van het
gemeenschapsrecht aan de orde, doch in een iets andere context. In deze
Nederlandse zaak ging het om de vraag in hoeverre de nationale rechter verplicht
is ambtshalve het gemeenschapsrecht toe te passen in geschillen die bij hem
aanhangig zijn, wanneerdoorpartijen geen beroep is gedaan opdat gemeenschapsrecht. HetHof van Justitie benadrukt dat de doorde verwijzende rechtergenoemde
bepalingen (onder meer artt. 85-86 EG-verdrag, thans artikel 81 en 82 EG)

dwingende regels zijn en rechtstreeks toepasselijk in de nationale rechtsorde. Onder
verwijzing naar het arrest Rewe uit 1976'02 vervolgt het Hof:
'Indien de rechter ingevolge het nationale recht verplicht is, ambtshalve de
aan een interne regel van dwingende aard ontleende rechtsgronden in het geding

99
100
101

102

HvJ

14 december 1995, zaak C-312/93, Peterbroeck, Jur. 1995, p I-4599 (r.0. 14).
Zie § 2 van hoofdstuk 6.
Zaak Peterbroeck, r.0.16-20.
HvJ 16 december 1976, zaak 33/76, Rewe, Jun 1976, p. 1989, r.0.5. Zie § 3 van hoofdstuk

4 (non-discriminatievereiste).
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te brengen, die niet door partijen zijn aangevoerd, geldt diezelfde verplichting
wanneer het dwingende regels van gemeenschapsrecht betreft.
Hetzelfde geldt indien het nationale recht de rechter de mogelijkheid geeft,
103
de dwingende regel ambtshalve toe te passen.
,

Vooral de laatste volzin is van groot belang; het Hof geeft hierin aan dat ingeval
de rechter naar nationaal recht bevoegd is ambtshalve rechtsgronden aan te vullen,
hij dit naar gemeenschapsrecht verplicht is. Hiermee geeft het Hof een invulling
aan het effectiviteitsvereiste die vergaande consequenties kan hebben. Over de
betekenis van hetbeginsel van lijdelijkheid van deburgerlijke rechterin dit verband
stelt het Hof:
'(..) dat het gemeenschapsrecht de nationale rechter er niet toe verplicht,
ambtshalve een rechtsgrond in het geding te brengen ontleend aan de schending
van gemeenschapsbepalingen, wanneerhij voorhet onderzoek van dat middel
de hem passende lijdelijkheid zou moeten verzaken door buiten de rechtsstrijd
van partijen te treden en zich te baseren op andere feiten en omstandigheden
dan die welke de partij die bij de toepassing belang heeft, aan haar vordering
ten grondslag heeft gelegd.

,104

In de zaak Kraa'Yeveldkwamende leerstukken onjuiste implementatie van richtlijnen en de verplichting tot ambtshalve toepassing van het gemeenschapsrecht samen
(net als bij Verholen). Met betrekking tot die verplichting tot ambtshalve toepassing
herhaalde het Hof de hiervoor geciteerde overwegingen 13 en 14 uit het Van

Schijndel-arrest.105 De dwingende regels van gemeenschapsrecht in de zaak
Kraaijeveld betroffen de verplichting voor lidstaten ingevolge richtlijn 85/337/EEG
te voorzien in een milieu-effect rapportage van bepaalde projecten; Nederland

had deze richtlijn niet correct germplementeerd en het Hof bepaalde dat de
betreffende bepalingen directe werking hebben. Met de uitspraak in de zaak

Kraaijeveld heeft het Hofduidelijk gemaaktdat de nationale rechter naargemeenschapsrecht verplicht is ook aan direct werkende richtlijnbepalingen te toetsen
(indien hij naar nationaal recht bevoegd is tot ambtshalve toepassing). 106
In de zaak Eco Swiss/Benetton gaf hetHof van Justitie voorhet eerst expliciet
aan dat een bepaling uit het EG-verdrag van openbare orde is, zodat in voorkomen-

HvJ 14 december 1995, gevoegde zaken C-430/93 en C-431/93, Van Schijndel en Van Veen,
Jur. 1995, p. 1-4705, r.0. 13 en 14.
104 Idem, r.0. 22.
105 HvJ 24 oktober 1996, zaak C-72/95, Kraaijeveld, Jur. 1996, p. I-5403.
106 Vergelijk de noot van Backes onder dit arrest in AB 1997,133.
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de gevallen'07 ambtshalve aan die bepaling moet worden getoetst. Benetton had

een licentie-overeenkomst met Eco Swiss voortijdig opgezegd, waarna zij in een
(Nederlandse) arbitragezaak werd veroordeeld tot schadevergoeding. Benetton
vorderde vervolgens bij de civiele rechter vernietiging van het arbitrale vonnis
op grond van onder meer strijd met de openbare orde, aangezien de licentieovereenkomst volgens haar nietig was wegens strijd met artikel 85 EG-verdrag
(thans artikel 81 EG). Volgens het Nederlandse procesrecht kunnen arbitrale
vonnissen slechts op een beperkt aantal gronden worden vernietigd, waaronder
strijd met de openbare orde. Volgens de Hoge Raad, waar de zaak uiteindelijk
terechtkwam, is daarvan slechts sprake indien de inhoud of de uitvoering ervan
strijd oplevert met dwingend recht van een zo fundamenteel karakter, dat de
naleving ervan niet door beperkingen van procesrechtelijke aard mag worden
verhinderd. In de verwijzingsuitspraak naar het Hof voegde de Hoge Raad daaraan
toe dat de enkele omstandigheid, dat door de inhoud of de uitvoering van het
arbitrale vonnis een verbodsbepaling uit het mededingingsrecht buiten toepassing
blijft, volgens hem naar Nederlands recht geen strijd met de openbare orde zal
opleveren. Concreet vroeg de Hoge Raad het Hof van Justitie of de Nederlandse
rechter in weerwil van genoemde bepalingen van Nederlands procesrecht een
vordering tot vernietiging van een arbitraal vonnis op grond van strijd van dat
vonnis met artikel 85 EG-verdrag moet toewijzen, indien hij van oordeel is dat
de gestelde strijd zich inderdaad voordoet. Het Hof antwoordde dat artikel 81 EG
(evenwel) een fundamentele bepaling is die onontbeerlijk is voor de vervulling
van de taken van de gemeenschap en in het bijzonder voor de werking van de

interne markt. Dit belang komt onder meer tot uiting in het feit dat door dit artikel
verboden overeenkomsten of besluiten blijkens artikel 81, tweede lid, EG van
rechtswege nietig zijn. Daaruit volgt volgens het Hof dat wanneer een nationale
rechter volgens de regels van zijn nationale procesrecht een vordering tot
vernietiging van een arbitraal vonnis op grond van strijd met nationale regels van
openbare orde moet toewijzen, hij dat ook moet doen ingeval een dergelijke
vordering is gebaseerd op schending van het in artikel 81, eerste lid, EG,
neergelegde verbod. 108
Een volgende zaak waarin aan hetHofvan Justitie vragen omtrent ambtshalve
toetsing aan het gemeenschapsrecht werden voorgelegd betreft eveneens een civiel
geschil, ditmaal in Spanje. Aan de orde was de interpretatie van richtlijn 93/13/EG
betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Murciano
Quintero en een aantal andere consumenten hadden encyclopedieen gekocht van

107

108

Afhankelijk van de aard van de procedure, in dit geval bij de toetsing door de rechter van een
arbitraal vonnis.
HvJ 1 juni 1999, zaak C-126/97, Eco Swiss, Jur. 1999, p. 1-3055 (r.0.36-37)
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een tweetal uitgeverijen uit Barcelona. In de koopovereenkomsten was een beding

opgenomen dat geschillen omtrent de uitvoering ervan uitsluitend konden worden
voorgelegd aan de rechter in Barcelona. In voornoemde richtlijn zijn bedingen,
die een belemmering van het indienen van beroep of het instellen van een

rechtsvordering tot doel of gevolg hebben, aangemerkt als oneerlijke bedingen.
De lidstaten moeten erop toezien dat doeltreffende en geschikte middelen bestaan
om een eind te maken aan het gebruik van oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. De Spaanse wetgeving op dit punt verklaart oneerlijke bedingen
van rechtswege nietig. Genoemde uitgeverijen daagden de kopers, die geen van
allen in Barcelona woonden, voor de rechtbank in die stad tot betaling van de
achterstallige koopsom. De rechtbank liet betekening van de vorderingen
achterwege vanwege twij fel aan zijn bevoegdheid, gelet op het forumkeuzebeding
en de nietigheidssanctie in het Spaanse recht. Aan het Hof van Justitie legde hij
de vraag voor of de nationale rechter op grond van richtlijn 93/13/EEG bij het
onderzoek van de ontvankelijkheid van een bij de gewone rechter ingediende
vordering ambtshalve mag toetsen of een beding in een hem voorgelegde
overeenkomst oneerlijk is. Het Hof stelde in de beantwoording allereerst vast dat

het forumkeuzebeding als een oneerlijk beding in de zin van de richtlijn moet
wor(len aangemerkt. Aansluitend besliste het Hof dat de doeltreffende bescherming
van consumenten, die door de richtlijn wordt beoogd, enkel kan worden bereikt
indien aan de nationale rechter de bevoegdheid wordt toegekend om een dergelijk
beding ambtshalve te toetsen. Die ambtshalve toetsing is volgens het Hof
noodzakelijk omdat consumenten vanwege de soms onevenredig hoge kosten niet
voorderechtbank zullen verschijnen en mitsdien dan geen beroep ophet oneerlijke
karakter van het beding kunnen doen. 109
Concluderend kan worden vastgesteld dat het Hof van Justitie de plicht tot
ambtshalve toepassing van het gemeenschapsrecht afhankelijk maakt van het
nationale procesrecht, en daarmee een middenweg kiest tussen enerzijds een
ongeclausuleerde verplichting tot ambtshalve toepassing van het gehele gemeenschapsrecht en anderzijds de benadering via de algemene randvoorwaarden uit
de zaken Rewe en Comet uit 1976.lwEen belangrijk nadeel van de door het Hof
gekozen weg is dat aldus de doorwerking van het gemeenschapsrecht in de
onderscheiden lidstaten uiteen zal lopen, nu het procesrecht van die lidstaten
onvermijdelijk verschillen vertoont op dit punt. Toch lijkt de aanpak van het Hof,
bezien vanuit de gewenste doorwerking van het gemeenschapsrecht, het hoogst
bereikbare. Voor lidstaten waarvan het procesrecht niet of nauwelijks voorziet
in ambtshalve toepassing of aanvulling van rechtsgronden, zou een ongeclausu-

109
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HvJ 27juni 2000, gev. zakenC-240/98 t/mC-244/98, Murciano Quintero,Jur. 2000, p. I-4941.
Cfm. Widdershoven, 1996, p. 150-151.
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leerde verplichting tot ambtshalve toepassing van het gemeenschapsrecht wel eens
een brug te ver kunnen zijn. Door aan de (eventuele) bevoegdheid op grond van
het nationale recht tot ambtshalve toepassing van het recht een verplichting te
koppelen ten aanzien van communautaire rechtsgronden wordt enerzijds aangesloten
bij het nationale procesrecht en anderzijds de doorwerking van het gemeenschapsrecht, waar mogelijk, gewaarborgd.
Door de reikwijdte van de verplichting tot ambtshalve toepassing ruim op
te vatten, stelt het Hof zware eisen aan de gemeenschapsrechtelijke kennis van
gerechten in lidstaten waar het procesrecht een ruime bevoegdheid tot ambtshalve
toepassing kent. In die lidstaten wordt de rechter immers geacht niet alleen de
verdrags- en verordeningsbepalingen ambtshalve toe te passen, doch ook bepalingen
van richtlijnen die directe werkinghebben.111 Dit is inmiddelseen zeeromvangrijke

hoeveelheid bepalingen !
Een belangrijk probleemblijft evenwel dat (nog) niet duidelijk is welke EGbepalingen ambtshalve moeten worden toegepast en welke niet. Na de zaken Eco
Swiss en Murciano Quintero bestaat daarover iets meer zekerheid: artikel 81 EG
is (in iedergeval bij de rechterlijke toetsing van arbitrale vonnissen) van openbare
orde. Naast deze verdragsbepaling kunnen blijkens laatstgenoemde zaak onder
omstandigheden ook richtlijnbepalingen van openbare orde zijn.
Het wachten is evenwel op een eenduidig criterium van het Hof van Justitie.
Vooralsnog lijkt het erop dat (verdrags)bepalingen die wezenlijk zijn voor de
werking van de interne markt (zoals artikel 81 EG) en (richtlijn)bepalingen die
betrekking hebben op de toegang tot de rechter (zoals die in de zaak Murciano
Quintero) doorhet Hof van openbare orde worden geachten mitsdien ambtshalve
moeten worden toegepast. Evenmin bestaat op dit moment zekerheid omtrent de
vraag ofhet karakter van de nationale procedure (civielrechtelijk, bestuursrechtelijk,
strafrechtelijk, arbitrage) van belang is voor het openbare orde-karakter van
communautaire bepalingen. Vanuit een oogpunt van overzichtelijkheid verdient
het aanbeveling het karakter van de nationale procedure niet als relevant criterium

te benoemen.
2.7

Aansprakelijkheid van lidstaten wegens schending van het gemeen-

schapsrecht'

i

2

Een ander terrein waarop het Hof van Justitie inmiddels uniforme regels voor
nationale rechtsbescherming heeft vastgesteld betreft de aansprakelijkheid van
de overheid in geval van schending van het gemeenschapsrecht. Deze aansprakelijk-

111
112

Vergelijk de annotatie van Backes bij de Kraaijeveld-uitspraak van het Hof in AB 1997,133.
Deze jurisprudentie is uitvoerig beschreven door Jans cs. 1999, p. 327-348.
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heid heeft een subsidiairkarakter: een financiele genoegdoening voorbenadeelden
ingeval de materiele communautaire rechten niet kunnen worden verwezenlijkt.
Reeds in 1960 heeft het Hof van Justitie bepaald dat de lidstaat, waarvan een

wetgevende of administratieve handeling door het Hof van Justitie in strijd met
het gemeenschapsrecht is verklaard, op grond van het Verdrag verplicht is zowel
de betrokken handeling ongedaan te maken als de daardoor veroorzaakte onwettige
gevolgen te herstellen, en dat deze verplichting boven het interne recht gaat. 113
Onder het herstellen van deze onwettige gevolgen zou in principe vergoeding van
schade kunnen vallen, doch hier ging het Hof niet op in. Medio jaren zeventig
overwoog het Hof van Justitie met betrekking tot de vraag welk wettelijk regime
van toepassing is opde aansprakelijkheid van lidstaten wegens schending van het
gemeenschapsrecht dat
'(..) ingeval de schade een uitvloeisel zou zijn van een schending van het
gemeenschapsrecht, de staat de gevolgen daarvan ten opzichte van de
benadeelde persoon moet dragen in het kader van de nationale bepalingen
betreffende de aansprakelijkheid van de staat. '114

De echte doorbraak van de erkenning van het beginsel van staatsaansprakelijkheid

bij schending van het gemeenschapsrecht kwam in de zaak Francovich uit 1991.
Francovich, Bonifaci en andere werknemers leden schade doordat hun respectievelijke werkgevers niet meer in staat waren het loon te betalen. Daar kwam bij dat
hetHofvan Justitiehad vastgesteld dat Italie richtlijn 80/987 inzakede bescherming
van werknemers bij faillissement niet op tijd had germplementeerd:15 De
verwijzende rechter wenste vervolgens te vernemen ofdegene, die hierdoorschade
lijdt, krachtens het geldende gemeenschapsrecht de verplichtingen van de richtlijn
kan inroepen tegen de betreffende staat, en (bovendien) of de benadeelde
vergoedingkan vorderen van degeleden schade. VolgenshetHofvan Justitie kon
aan de betreffende richtlijnbepalingen geen rechtstreekse werking worden
toegekend, waardoor de eerste vraag in negatieve zin moest worden beantwoord.
Op de vraag van de nationale rechter of een lidstaat in een dergelijk geval gehouden
is de geleden schade te vergoeden antwoordde het Hof:
'Aan de volle werking van de gemeenschapsbepalingen zou worden afgedaan
en de bescherming van de daarin toegekende rechten zou worden afgezwakt,

113

114

HvJ 16 december 1960, zaak 6/60, Humblet, Jur. 1960, p. 1169 (p. 1188). Met Verdrag wordt
hier gedoeld op artikel 86 van het EGKS-verdrag, dat een gelijke strekking heeft als artikel
10 EG.
HvJ 22 januari 1976, zaak 60/75, Russo, Jur. 1976, p. 45.

115 HvJ 2 februari 1989, zaak 22/87, Commissie-Italie, Jur. 1989, p. 143.
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indien particulieren nietde mogelijkheid zouden hebben om schadevergoeding
te verkrijgen wanneer hun rechten worden aangetast als gevolg van een

schending van het gemeenschapsrecht die aan een Lid-Staat kan worden
toegerekend.(..)
Derhalve is het beginsel datde staat aansprakelijkis voorschadedie particulieren lijden als gevolg van schendingen van het gemeenschapsrecht die hem
kunnen worden toegerekend, inherent aan het systeem van het Verdrag. '116

Over de voorwaarden voor aansprakelijkheid van lidstaten bepaalt het Hof dat
deze afhankelijk zijn van de aard van de schending van het gemeenschapsrecht.
Bij een schending van de plicht tot implementatie van richtlijnen stelt het Hof drie
voorwaarden voor een recht op schadevergoeding:
'In de eerste plaats moet het door de richtlijn voorgeschreven resultaat de
toekenning van rechten aan particulieren inhouden. In de tweede plaats moet
de inhoud van die rechten kunnen worden vastgesteld op basis van de
bepalingen van de richtlijn. En ten slotte moet er een causaal verband bestaan
tussen de schending van de op de staat rustende verplichting en de door de
benadeelde personen geleden schade.
Deze voorwaarden zijn voldoende om voorparticulieren een rechtop schadevergoeding in het leven te roepen, dat zijn grondslag rechtstreeks in het gemeen9117
schapsrecht vindt.

De overwegingen die het Hof daarop laat volgen zijn van bijzonder belang voor
dit onderzoek:
'het staat echter aan de Lid-Staat om in het kader van het nationale
aansprakelijkheidsrecht de gevolgen van de veroorzaakte schade ongedaan
te maken. Bij gebreke van een gemeenschapsregeling terzake is het immers
een aangelegenheid van de interne rechtsorde van elke Lid-Staat om de
bevoegde rechteraan te wijzen en deprocesregels tegeven voorderechtsvorderingen die ertoe strekken, de rechten die dejustitiabelen aan het gemeenschapsrecht ontlenen ten volle te beschermen. ,118
'Voorts moet worden vastgesteld, dat de formele en materiele voorwaarden
die door de onderscheiden nationale wettelijke regelingen ter zake van
schadevergoeding zijn vastgesteld, niet ongunstiger mogen zijn dan die welke
voor gelijksoortige nationale vorderingen gelden en niet van dien aard mogen

HvJ 19 november 1991, gevoegde zaken C-6/90en C-9/90, Francovich en Bonifaci, Jur. 1991,
p. 5403, r.0.33 en 35.
117 Idem, r.0.40 en 41.
118 R.0.42, onder verwijzing naar de zaken Russo (60/75), Rewe (33/76) en Rewe (158/80).
116
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zijn, dat zij het verkrijgen van schadevergoeding nagenoeg onmogelijkof uiterst
,119
moeilijk maken.

Deze beide laatste overwegingen maken duidelijk dat het Hof van Justitie de
bepaling van de aansprakelijkheid van de lidstaten (net als in de hiervoorbesproken
zaak Russo) afhankelijk stelt van de mogelijkheden van het nationale recht, met
de bekende randvoorwaarden uit de zaak Rewe van 1976. Daarmee lijkt het Hof
terug te keren op een oud spoor. Aangezien het nationale recht in bepaalde

opzichten forse beperkingen stelt aan de mogelijkheid tot vergoeding van de geleden
schade is de betekenis van het Francovich-arrest voorhet onderhavige onderzoek
minder groot.120 De betekenis van de Francovich-uitspraak ligt met name in de
vaststelling dat de verplichting tot vergoeding van schade berust op het
121

gemeenschapsrecht.
Een voorbeeld van beperkte mogelijkheden tot schadevergoeding biedt Italic;
daarbestaat geen nationaalrechtelijke grondslag vooreen schadevergoedingsactie
tegen de staat vanwege hetnalaten wetgeving tot stand te brengen.122 De verwijzende rechter stond na deze beantwoording door het Hof derhalve voor de vraag of
hierdoor het verkrijgen van schadevergoeding nagenoeg onmogelijk of uiterst
moeilijk werd gemaakt. Hoewel een bevestigende beantwoording van die vraag
(en daarmee de terzijdestelling van die regel) voor de hand lag, stond Francovich
na de eindbeslissing van de Italiaanse rechtertoch metlege handen. Dit lag evenwel
niet aan het ontbreken van nationale beroepswegen maar aan het feit datFrancovich
niet aan de voorwaarden van de richtlijn bleek te voldoen.
De in het arrest Francovich geformuleerde aansprakelijkheid heeft in feite
een beperkte strekking: zij bestaat naast de reeds bekende doorwerkingsinstrumenten rechtstreekse werking en gemeenschapsrechtconforme interpretatie. 123
Net als bij rechtstreekse werking is de effectuering van deze aansprakelijkheid
evenwel afhankelijk van het nationale procesrecht (met randvoorwaarden), waardoor
de uniforme werking van het gemeenschapsrecht niet is gewaarborgd.
In 1996 werd het Hof van Justitie geconfronteerd met de beperkingen die
het hiervoor aangegeven aansprakelijkheidssysteem met zich bracht. De Franse

onderneming Brasserie du Pecheur had van 1981 tot 1987 geen bier kunnen
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R.0.43, onder verwijzing naar de zaak San Giorgio 199/82.
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Francovich-aansprakelijkheid is immers niet meer dan een doorwerkingsinstrument, net als
rechtstreekse werking en gemeenschapsrechtconforme interpretatie.
In diezinkan wet worden gesproken vaneen mijlpaal inde geschiedenis van het gemeenschaps-
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recht: Jans c.s. 1999, p. 331.
Aldus Curtin 1993, p. 91.
In gelijke zin Widdershoven, die in zijn VAR-preadvies de Francovich-aansprakelijkheid als
een doorwerkingsinstrument beschrijft (Widdershoven 1996, p. 126-137).
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exporteren naarde Bondsrepubliek, aangezien ditbier volgens de Duitse autoriteiten
niet voldeed aan de voorwaarden van het Biersteuergesetz. In 1987 had het Hof
van Justitie echter bepaald dat deze voorwaarden in strijd waren met de verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer van goederen, die rechtstreekse werking hebben.
In het vervolgens door deze onderneming ingestelde schadevergoedingsberoep
tegen de Duitse overheid stuitte de Duitse rechter op het gegeven dat het Duitse
recht niet voorziet in schadevergoeding voor onrechtmatige handelingen van de

wetgever.
Eenzelfde situatie deed zich vrijwel tegelijkertijd in Groot-Brittannie voor,
waareen groep Spaanse exploitanten van vissersboten schade had geleden doordat
gedurende een periode in 1989 niet kon worden gevist als gevolg van Britse
wetgeving, die blijkens een uitspraak van het Hof van Justitie in strijd was met
bepalingen uit het EG-verdrag. Ter vergoeding van deze schade wendden deze
ondernemingen zich tot de Britse rechter, die evenzeer moest vaststellen dat het
Britse recht geen grondslag voorschadevergoedingbood. De doorbeide rechterlijke
instanties aan hetHofgestelde vragen kwamen in deeerste plaats neeropde vraag
of het beginsel van staatsaansprakelijkheid ook van toepassing is ingeval de
schending is begaan door de nationale wetgever.
In de beantwoording van de vragen rekende hetHof eerst af met de opvatting
(die door enkele regeringen was ingebracht) dat de verplichting tot vergoeding
van schade alleen zou gelden indien het om schending van communautaire
bepalingen zonder rechtstreekse werking zou gaan. Vergoeding van de schade
ingeval geen beroep kan worden gedaan op de rechtstreekse werking van
richtlijnbepalingen (zoals in de zaak Francovich) strekt ertoe, aldus het Hof, de
nadelige gevolgen weg te nemen die voorde doorde richtlijn begunstigde personen
uit de niet-omzetting daarvan door een Lid-Staat voortvloeien (r.0.21).
'Ditgeldteveneens ingeval van schending van een dooreen gemeenschapsregel
rechtstreeks toegekend recht, waarop particulieren zich voorde nationale rechter
wel kunnen beroepen. In dit geval is het recht op schadevergoeding een
noodzakelijk corollarium van de rechtstreekse werking die is toegekend aan
de gemeenschapsbepalingen waarvan de schending de schade heeft veroorzaakt.
In casu staat vastdat de betrokken gemeenschapsbepalingen (...) rechtstreekse
werking hebben en dus aan particulieren rechten toekennen waarop zij zich
voordenationalerechterrechtstreeks kunnen beroepen. De schending van deze
,124
bepalingen kan een grond vormen voor schadevergoeding.

124

HvJ 5 maart 1996, gevoegde zaken C-46/93 en C-48/94, Brasserie du Ptcheur en Factortame,
Jur. 1996, p. 1029 (r.0.22 en 23).
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Het gemeenschapsrecht voorziet derhalve in een recht op schadevergoeding
ongeacht het antwoord opde vraag ofde geschonden normrechtstreekse werking
heeft. Daarmee verkrijgt de staatsaansprakelijkheid een veel ruimere strekking
dan in de zaak Francovich, waarin het zoals gezegd slechts om een nieuw
doorwerkingsinstrument ging. Vervolgens komt het Hof, onder verwijzing naar
artikel 215 EG-verdrag en het arrest Francovich, tot de conclusie dat het beginsel,
dat de staat aansprakelijk is voor de schade die particulieren lijden als gevolg van
schending van het gemeenschapsrecht die hemkunnen worden toegerekend, geldt
voor alle gevallen van schending van het gemeenschapsrecht, ongeacht het orgaan
van de Lid-Staat waarvan de handeling of het verzuim de schending uitmaakt. 125
Dit beginsel geldt dus (ook) wanneer de verweten schending door de nationale

wetgever is begaan (r.0.36).
In de tweedeplaats vroegen de verwijzende rechters naarde criteria diegelden

bij de vaststelling van de aansprakelijkheid:26 Volgens het Hof moet bij de
vaststelling van de voorwaarden waaronder de schending van het gemeenschapsrecht door de lidstaten een recht op schadevergoeding doet ontstaan, in de eerste
plaats rekening worden gehouden met de eigen beginselen van de communautaire
rechtsorde, die als grondslag dienen voor de aansprakelijkheid van de staat. Het
Hof noemt in dit verband de volle werking van de gemeenschapsregels, de
daadwerkelijke bescherming van de door die regels toegekende rechten en de
samenwerkingsplicht van de lidstaten ingevolge artikel 5 van het Verdrag. In
navolging van Advocaat-Generaal Tesauro sluithet Hofvervolgens aan bij de regels
met betrekking tot de niet-contractuele aansprakelijkheid van de gemeenschap

zelf (artikel 215 EG-verdrag). Ingeval een schending van het gemeenschapsrecht
is toe te rekenen aan de nationale wetgever die optreedt in een materie waarin hij
bij het maken van normatievebeleidskeuzen beschikt overeen ruimebeoordelingsmarge, hebben de benadeelde particulieren recht op schadevergoeding wanneer
de geschonden communautaire regel ertoe strekt hun rechten toe te kennen, er een
direct causaal verband bestaat tussen de schending en de schade, en er bovendien
sprake is van een voldoende gekwalificeerde schending. Onder voorbehoud hiervan
is het vervolgens aan de rechtsorden van de lidstaten om in het kader van het
nationale aansprakelijkheidsrecht de gevolgen van de schending ongedaan te maken,

uiteraard onder de bekende randvoorwaarden uit het arrest Rewe. Daarbij is het
volgens het Hof niet uitgesloten dat een schuldvereiste wordt gesteld, mits dit niet
verdergaat dan de voldoende gekwalificeerde schending. Als beslissend criterium
bij de beoordeling of een schending voldoende gekwalificeerd is, geldt de

125

R.0.24-32.

126 Jans c.s. 1999 geven aan dat de betekenis van dit arrest vooral ligt in de overwegingen die
het Hof op dit punt heeft gegeven: p. 335.
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kennelijke en ernstige miskenning door een lidstaat van de grenzen waarbinnen
diens discretionaire bevoegdheid dient te blijven.
Aansluitend noemt het Hof een vijftal elementen die van belang kunnen zijn
bij de toepassing van dit criterium: de mate van duidelijkheid en nauwkeurigheid
van de geschonden regel, de omvang van de beoordelingsmarge die de geschonden

regel de betreffende instantie laat, de vraag of al dan niet opzettelijk een schending
is begaan of schade is veroorzaakt, de vraag of een eventuele rechtsdwaling al
dan niet verschoonbaar is en (tenslotte) de omstandigheid dat de handelwijze van
een gemeenschapsinstelling heeft kunnen bijdragen tot het verzuim, de vaststelling
of de instandhouding van met het gemeenschapsrecht strijdige nationale
maatregelen of praktijken. Aan het betreffende criterium is volgens het Hof in
ieder geval voldaan wanneer de schending verder is blijven bestaan in weerwil
van een uitspraak van het Hof houdende vaststelling van de verweten niet-

nakoming, van een prejudiciele beslissing of van een vaste rechtspraak van het
Hof terzake, waaruit blijkt dat de betrokken gedraging de kenmerken van een
schending vertoont.
Met betrekking tot de hoogte van de vergoeding herhaalt het Hof dat deze
adequaat dient te zijn ten opzichte van de geleden schade. Opnieuw refereert het
Hofvervolgens aan de regeling in de nationale rechtsorden terzake, metde bekende
randvoorwaarden. Beperking van de voor vergoeding in aanmerking komende
schade tot de schade veroorzaakt aan bepaalde, in het bijzonder beschermde
individuele goederen, met uitsluiting van door particulieren gederfde winst is niet
met hetgemeenschapsrecht in overeenstemming, zo vervolgt het Hof. Bijzondere
vormen van schadevergoeding moeten, voor zover zulks in het kader van
soortgelijke, op het nationale recht gebaseerde beroepen of vorderingen mogelijk
is, in het kader van op het gemeenschapsrecht gebaseerde vorderingen kunnen
worden toegekend. De verplichting tot het betalen van schadevergoeding kan voorts
niet in de tijd worden beperkt in die zin dat alleen de schade ontstaan na een
uitspraak van hetHof houdende vaststelling van een uit een schending voortvloeiende niet-nakoming, moet worden vergoed. Voor het vaststellen van het recht op
schadevergoeding geldt niet als constitutief vereiste dathetHof eerst de schending
heeft vastgesteld.
In latere arresten heeft het Hof van Justitie toepassing gegeven aan de in de
zaak Brasserie du P6cheur/Factortame uitgezette lijn. In de zaak British Telecommunications ging het om onjuiste omzetting van een richtlijn door het Verenigd
Koninkrijk. Naar het oordeel van het Hof van Justitie kon de overheid evenwel
niet aansprakelijk worden gesteld aangezien de betreffende richtlijnbepaling niet
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127

geheel duidelijk was en de onjuiste omzetting in de gegeven omstandigheden
niet kon worden beschouwd als een voldoende gekwalificeerde schending van
128

het gemeenschapsrecht.
Wanneer organen van lidstaten bij hun besluitvorming niet voor normatieve
keuzen staan en nauwelijks een beoordelingsmarge hebben, volgt het Hof van
Justitie een strenge lijn met betrekking tot de aansprakelijkheid ingeval in strijd
met het gemeenschapsrecht wordt gehandeld. Het in strijd met artikel 34 van het
EG-verdrag weigeren een beschikking af te geven volstaat daarom om een
voldoende gekwalificeerde schending van het gemeenschapsrecht aan te nemen,
aldus het Hof in de zaak Hedley Lomas.129 Ook wanneer lidstaten binnen de daartoe
gestelde termijn (ten onrechte) in het geheel geen ornzettingsmaatregelen nemen
met betrekking tot de implementatie van een richtlijn is volgens het Hof in de zaak
Dillenkofer reeds sprake van een voldoende gekwalificeerde schending van het
gemeenschapsrecht. 13'In latere rechtspraak stelthetHofzelfvastofde communautaire wetgeving ertoe strekt particulieren rechten toe te kennen en worden de criteria
uit de hiervoor aangehaalde jurisprudentie herhaald:31
In navolging van de literatuur'32 kan op basis van de hiervoor aangehaalde

jurisprudentie worden geconcludeerd dat voorde aansprakelijkheid van lidstaten
steeds noodzakelijk is dat sprake is van een voldoende gekwalificeerde schending
van het gemeenschapsrecht. Dit geldt zowel voor wetgevende als bestuurlijke
handelingen. Bij implementatieverplichtingen is sprake van een voldoende
gekwalificeerde schending indien lidstaten in het geheel geen maatregelen hebben
getroffen, tenzij men te goeder trouw van mening kon zijn dat het geldende
nationale recht reeds voldeed, 133 en voorts indien wel implementatiemaatregelen
zijn getroffen, maar waarvan de lidstaat had moeten voorzien dat dezetekortschoten. Ingeval van autonome wetgeving doet zich een voldoende gekwalificeerde
schending voor, indien de wetgeverniet te goedertrouw tot de conclusie kon komen
dat de regeling verenigbaar is met het gemeenschapsrecht. Bij bestuurlijke
handelingen (niet zijnde het vaststellen van regelingen) is de mate van bestuurlijke

127

128
129
130

131
132
133
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Het Hof achtte de door het Verenigd Koninkrijk aan de richtlijnbepaling gegeven uitlegging
weliswaar onjuist maar stelde tevens vast dat die uitlegging niet kennelijk indruiste tegen de
letter of het doel van de richtlijn.
HvJ 26 maart 1996, zaak C-392/93, British Telecommunications, Jur. 1996, p. I-1631.
HvJ 23 mei 1996, zaak C-5/94, Hedley Lomas, Jur. 1996, p. 1-2553.
HvJ 8 oktober 1996, gevoegde zaken C-178/94, C-179/94, C-188/94, C- 189/94 en C- 190/94,
Dillenkofer e.a., Jur. 1996, p. 1-4845.
Bijv. HvJ 2 april 1998, zaak C-127/95, Norbrook Laboratories, Jur. 1998, p. I-1531 met
betrekking tot Rl. 81/851 en 81/852.
Claes 1996, 9 970-978; De Moor-van Vugt 1998, p. 100-109; Jans c.s. 1999. p. 338-340;
De Moor-van Vugt 1999, p. 117-132.
Deze relativering komt (nog) niet voor in de jurisprudentie van het Hof. Ik sluit mij echter
aan bij hetgeen Jans c.s. 1999 op dit punt hebben gesteld.
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beoordelingsruimte van belang: naarmate ermeerbeoordelingsruimte bestaat wordt
minder snel een voldoende gekwalificeerde schending van het gemeenschapsrecht
aangenomen:34 Naast de aanwezigheid van een voldoende gekwalificeerde
schending gelden als constituerende voorwaarden voor aansprakelijkheid dat de
geschonden regel van het gemeenschapsrechtertoe moet strekken aan particulieren
rechten toe te kennen, en voorts dat er een causaal verband dient te bestaan tussen
de schending en de door particulieren geleden schade. Op basis van de tekst van
EG-richtlijnen en andere besluiten kan veelal eenvoudig worden vastgesteld of
daarin rechten aan particulieren worden toegekend. Problematischer zijn de
regelingen waarin geen begunstigden worden genoemd maar alleen verplichtingen
voor lidstaten worden aangeduid:35 Op basis van de jurisprudentie van het Hof
concluderen Jans c.s. dat betrekkelijk snel moet worden aangenomen dat ook in
die gevallen aan genoemd criterium is voldaan:36 Omtrent het causaal verband
tussen schending en schade is door het Hof nog niet beslist in hoeverre dit
nationaalrechtelijk moet worden ingevuld. Met betrekking tot de hoogte van de
schadevergoeding is tenslotte van belang dat benadeelden niet onbeperkt kunnen
stilzitten: zodra duidelijk wordt dat zij schade lijden tengevolge van schending
van het gemeenschapsrecht zullen zij bij de bevoegde rechterlijke instantie beroep
moeten instellen teneinde de hoogte van de schade te beperken. 137

Ter afsluiting van deze paragraafmoetnog worden gewezen opeen tweetal
recente uitspraken van hetHof van Justitie met betrekking tot de aansprakelijkheid
van decentrale overheden. In de zaak Konle ging het om schending van het
gemeenschapsrecht dooreen deelstaat. Ingevolge de Oostenrijkse wetgeving zijn
uitsluitend de deelstaten aansprakelijk bij onrechtmatig handelen en kan dus niet
de centrale overheid worden aangesproken. Volgens hetHof van Justitie staat het
gemeenschapsrechterniet aan in de weg dat een dergelijk stelsel ook bij schending
van het gemeenschapsrecht wordt toegepast, mits sprake is van een doeltreffende
bescherming van communautaire rechten en het nietmoeilijker is omdeze rechten
geldend te maken dan de rechten die aan het nationale recht kunnen worden ont-

De Moor-van Vugt kiest vrijwel dezel fde benadering: naar haar mening lijkt het niet relevant
of er sprake is van verdragsverplichtingen of implementatieverplichtingen; in beide gevallen
gaat het om de vraag of er voor de lidstaten discretionaire bevoegdheid bestond. Met
laatstgenoemde term heeft het Hof volgens haar uitsluitend uitdrukking willen geven aan de
mate waarin de verplichting die uit het EG-recht voortvloeit voor de lidstaat duidelijk is (De
Moor-van Vugt 1998, p. 106-107; zie ook De Moor-van Vugt 1999, p. 120-121).
135
Zoals in de zaak die leidde tot het Securitel-arrest: cen notificatieverplichting voor lidstaten.
Zie reeds § 5 van hoofdstuk 2.
136 Jans c.s. 1999, p. 341-343.
137
HvJ Brasserier.0.84 en HvJ 19 mei 1992, zaken C-104/89 en C-37/90, Mulder H, Jur 1992,
p. 1-3061. Laatstgenoemde zaak kwam reeds aan de orde in hoofdstuk 3. § 3.3.
134
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Haim II had betrekking op schade veroorzaakt door schending
van een richtlijn door een Duitse tandartsenvereniging, een publiekrechtelijk
leend.138 De zaak

lichaam. Deze vereniging had geweigerdHaimin te schrijven als ziekenfondstandarts en later kwam vast te staan dat deze beslissing in strijd was met het gemeenschapsrecht. De rechter, die de vordering tot schadevergoeding moest beoordelen,
vroeg het Hof van Justitie in de eerste plaats of naast de lidstaat ook het publiekrechtelijk lichaam aansprakelijk kan zijn. Het is gezien het voorgaande weinig
verrassend dat het Hof deze vraag bevestigend beantwoordde. Naast territoriale
lichamen met een zekere autonomie kunnen derhalve ook publiekrechtelijke
lichamen met een specifieke taak zelfstandig aansprakelijk zijn. De tweede vraag
van de Duitse rechter had betrekking op de relevante beoordelingsmarge bij de
vraag ofsprake is van een voldoende gekwalificeerde schending van het gemeenschapsrecht. Volgens hetHofgaathet daarbij niet omde marge die hetpubliekrechtelijk lichaam aan het nationale recht ontleent, maar om de marge die de lidstaat
aan het gemeenschapsrecht ontleent. Ook bij deze vraag refereerde het Hof aan

de hiervoor vermelde aansprakelijkheidsjurisprudentie. 139
2.8

Voorlopige maatregelen in kort geding

Soms is de enkele toegang tot de rechter niet voldoende om een (beweerde)
schending van het gemeenschapsrecht te herstellen, met name indien besluiten
van lidstaten op korte termijn opgeschort moeten kunnen worden teneinde ernstig
en onherstelbaarnadeel voorparticulieren te voorkomen. HetHof van Justitie heeft
ook op dit terrein eisen gesteld aan de nationale stelsels van rechtsbescherming.
Een eerste zaak die in dit verband genoemd moet worden is het arrest Zuckerfabrik

Suderdithmarschen uit 1991. In hoofdstuk 3 bleek reeds dat het Hof in dit arrest
bepaalde dat de nationale kort gedingrechter bevoegd is om, uitgaande van de
eventuele ongeldigheid van een verordening, een op die verordening gebaseerd
uitvoeringsbesluit op te schorten:40 Deze uitspraak is echter vooral van belang
vanwege de beperkende voorwaarden die aan die bevoegdheid van de nationale
rechter werden gesteld.
Een eerste, algemene voorwaarde is dat de rechter die de werking van een
opeen gemeenschapsbesluit gebaseerd nationaal uitvoeringsbesluit wil opschorten
vanwege de vermeende ongeldigheid van het gemeenschapsbesluit moet zorgen
dat de geldigheidsvraag langs prejudiciele weg aan het Hof wordt voorgelegd.
Alleen het Hof is immers bevoegd om te bepalen dat bepalingen van secundair

138 HvJ 1 juni 1999, zaak C-302/97, Konle, Jur. 1999, p 1-3099.
139 HvJ 4 juli 2000, zaak C-424/97, Haim Il, Jur. 2000, p. 1-5123.
140 Zie § 2.6 van hoofdstuk 3.
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gemeenschapsrecht ongeldig zijn. Zondereen dergelijke verwijzingsplicht bestaat
er te weinig 'controle' op nationale kort geding-rechters.
Na het stellen van de min ofmeer vanzelfsprekende voorwaarden van ernstige
twijfel aan de geldigheid van de gemeenschapsverordening en het voorlopige

karakter van de opschorting overweegt het Hof:
'Wat de overige voorwaarden voor de opschorting van de tenuitvoerlegging
van bestuurshandelingen betreft, moet worden vastgesteld, dat de regels van
procesrechtnationaal rechtzijn en datdenationale rechtsorden de opschorting
onder uiteenlopende voorwaarden toestaan, zodat de uniforme toepassing van
het gemeenschapsrecht in gevaar kan komen.
Deze uniforme toepassing is een fundamenteel vereiste van de communautaire
rechtsorde. Bijgevolg dienen in elk geval voorde opschorting van de tenuitvoer-

legging van op een gemeenschapsverordening gebaseerde bestuurshandelingen
,141
(..) in alle Lid-Staten uniforme voorwaarden te gelden.

Vervolgens legt het Hof een verband met de hem in artikel 185 EG-verdrag
toegekende bevoegdheid besluiten te schorsen en verklaart het de voorwaarden
in die procedure ook van toepassing op de nationale rechter in kort geding. De
te treffen maatregelen moeten spoedeisend zijn; ermoeternstige en onherstelbare
schade dreigen en de rechter dient naar behoren rekening te houden met het belang

van de gemeenschap. 142
In de zaak Atlanta bevestigde het Hof van Justitie de Suderdithmarschenuitspraak, en verklaarde het de nationale rechter onderde genoemde voorwaarden
bevoegd in kort geding positieve maatregelen te treffen (een begunstigende
beschikking: toekenning van een invoercontingent). Naast deze bevestiging

preciseerde het Hof in de zaak Atlanta de voorwaarden voor het treffen van
voorlopige maatregelen. In verband met de ernstige twij fel van de nationale rechter
aan de geldigheid van de aan de orde zijnde verordening' zal de nationale rechter
op het moment van de maatregelin kort geding moeten aangeven waarom hij van
oordeel is dat het Hof de ongeldigheid zal vaststellen, waarbij hij tevens rekening
moet houden met de beoordelingsmarge die ingevolge de rechtspraak van het Hof
aan de instellingen toekomt. De verplichting de volle werking van het gemeenschapsrecht te waarborgen brengt daarnaast voorde rechtermee dat hij zal moeten
nagaan of de betrokken gemeenschapshandeling niet elke nuttige werking wordt
ontnomen indien zij niet onmiddellijk wordt toegepast, aldus het Hof.

141

HvJ 21 februari 1991, gevoegde zaken C-143/88 en C-92/89, Zuckerfabrik Suderdithmarschen
en Zuckerfabrik Soest, Jur. 1991, p. 415, r.0. 25 en 26.

142 Idem, r.0.27-33.
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'Daarbij moet hij rekening houden met de afbreuk die de maatregel in kort
geding kan doen aan de rechtsregeling die verordening in de gehele gemeenschap tot stand heeft gebracht. Hij dient enerzijds het cumulatief effect dat
ontstaat indien tal van rechters om dezelfde redenen eveneens maatregelen
in kort geding treffen, en anderzijds de specifieke situatie die de verzoeker
van de andere betrokken marktdeelnemers onderscheidt, in aanmerking te
nennen.

,143

Vervolgens wijdt het Hof nog enkele overwegingen aan de eerbiediging door de
nationale rechter van het oordeel van hetHof inzake de geldigheid van de betrokken
144

gemeenschapshandeling.
Na de uitspraak van het Hof in de zaak Atlanta stelde de verwijzende rechter
hetHofeen nieuwe vraag. DeDuitserechter wilde weten onder welke voorwaarden
de nationale rechter bevoegd is om in het kader van een procedure tot verlening
van voorlopige rechtsbescherming voorlopige maatregelen te gelasten, totdat de
Commissie heeft voorzien in een regeling voor onbillijkheden. Verordening nr.
404/93 van de Raad droeg de Commissie op binnen een bepaalde tijd een dergelijke
regeling vast te stellen, en de Commissie had deze termijn overschreden. Na te
hebben vastgesteld dat deze situatie wezenlijk verschilde van situaties waarin de
ongeldigheid van bepalingen van secundair gemeenschapsrecht aan de orde is,
antwoordde het Hof dat het EG-verdrag niet voorziet in de mogelijkheid dat een
nationale rechterhet Hofbij wijze van prejudiciele verwijzing verzoekt hetnalaten
van een instelling vast te stellen. Alleen degemeenschapsrechteris daartoebevoegd,
en daarom kan de rechtsbescherming in situaties als de onderhavige volgens het
Hof alleen door de gemeenschapsrechter worden verleend. Dit brengt mee dat
nationale rechters niet bevoegd zijn voorlopige maatregelen te treffen, aldus het
Hof. 145

2.9

Discriminatoire bepalingen in nationaal procesrecht

Een belangrijke bepaling in het EG-verdrag is artikel 6, eerste lid,146 dat als volgt

luidt:

143
144

145

146
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HvJ 9 november 1995, zaak C-465/93, Atlanta, Jur. 1995, p. I-3799.
Deze houden verband met de Duitse bananencontroverse: zel fs nadat het Hof het beroep op
ongeldigheid van de verordeninghad verworpen, bleven Duitse kort geding-rechters maatregelen
treffen, gebaseerd op de door hen veronderstelde ongeldigheid van die verordening. Zie reeds
§ 3.2 van hoofdstuk 3.
HvJ 26 november 1996, zaak C-68/95, T-Port. Jur. 1996, p I-6065.
Voorheen artikel 7 EEG-verdrag, thans artikel 12, eerste lid, EG.
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'Binnen de werkingssfeer van dit Verdrag en onverminderd de bijzondere
bepalingen, daarin gesteld, is elke discriminatie op grond van nationaliteit
verboden.'

Tot 1 november 1993, de datum waarop het Verdrag van Maastricht in werking
trad, was dit algemene discriminatieverbod in dezelfde bewoordingen ondergebracht
in artike17, eerste lid, van hetEEG-verdrag. Blijkens de bewoordingen heeft deze

bepalingeen aanvullende werking; het daarin neergelegde verbod geldt uitsluitend
147
voorzovergeen bijzondere verbodsbepalingen met vergelijkbaareffect gelden.
Aangezien deze bijzondere verbodsbepalingen het overgrote deel van het gemeen148
schapsrecht betreffen, lijkt de betekenis van artikel 6 in de praktijk niet groot.
Daarkomtnogbij dat voorde toepasselijkheid van deze bepalingeerst moet worden
vastgesteld dat het gemeenschapsrecht in de betreffende situatie wel van toepassing
is. Voordeze studie is artikel 12, eerste lid, EG zekerde moeite waard, aangezien
hetHof van Justitie de laatstejaren een aantal prejudiciele uitspraken heeft gedaan
overde verenigbaarheid van discriminatoirebepalingen van nationaal procesrecht
met deze bepaling. Met deze categorie uitspraken heeft het Hof de ruimte van de
nationale wetgevers op het gebied van het procesrecht verder begrensd.
De eerste zaak die hier moet worden genoemd betreft het arrest Cowan uit
1989.149 Daarin ging het om een Franse bepaling van strafprocesrecht, die de
toekenning van staatswege van een vergoeding voor slachtoffers van een

geweldsmisdrijf afhankelijk stelde van (kortgezegd) hetbezit van een verblijfskaart
van een land waarmee Frankrijkeen wederkerigheidsovereenkomstheeft gesloten.
Op vragen van een Franse rechter antwoordde het Hof dat artikel 6 EG-verdrag
zich verzet tegen de toepassing van deze bepaling.
In de zaak Hubbarduit 1993 moesteen Duitse bepaling van civiel procesrecht
het bij het Hof ontgelden, zij het wegens onverenigbaarheid met de artikelen 59
en 60 EG-verdrag:50 Ingevolge de betreffende bepaling moest iedere vreemdeling,
die een rechtsvordering instelt bij een Duitse rechterlijke instantie, op verzoek
van de wederpartij zekerheid stellen voor de proceskosten.
Het jaar daarop oordeelde het Hof van Justitie dat artikel 7 EEG-verdrag,
gelezen in samenhang met artike1220 EEG-verdrag en met het EEX-verdrag zich
verzet tegen een nationale (opnieuw Duitse) bepaling van burgerlijk procesrecht,

147 Timmermans 1995, p. 104.
148 Zo kan worden geconcludeerd uit de bespreking van deze bepaling door Timmermans
(Timmermans 1995, p. 104-110).
149 HvJ 2 februari 1989, zaak 186/87, Cowan, Jur. 1989, p. 195.
150 HvJ 1 juli 1993. zaak C-20/92, Hubbard, Jur. 1993, p. 377; bevestigd in HvJ 20 maart 1997,
zaak C-323/95, Hayes. Jur. 1997, p. 1711.
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die bij met betrekking totde voorwaarden voorconservatoirbeslageen onderscheid
151
maakt tussen tenuitvoerlegging in Duitsland en daarbuiten.
In de zaak Pe,:Ali uit 1996 stond een bepaling van Italiaans strafprocesrecht
ter discussie, die degene die is benadeeld door een strafbaar feit en zich in een
strafzaak als civiele partij wil voegen, verplicht aan zijn vertegenwoordiger een
bijzondere volmacht te verlenen. De firma Lloyd's of Londen voldeed niet aan
dit vereiste toen hij zich wilde voegen in een Italiaanse strafzaak, en stelde dat
dit vereiste hem niet kon worden tegengeworpen aangezien het Britse strafprocesrecht deze voorwaarde niet kende. Op vragen van de Italiaanse rechter antwoordde
het Hof echter dat artikel 6 EG-verdrag zich niet verzet tegen een dergelijke

bepaling, aangezien geen onderscheid wordt gemaakt tussen partijen uit Italit en
daarbuiten.152 In datzelfde jaar bepaalde het Hof van Justitie dat artikel 6 EGverdrag zich verzet tegen een bepaling van Zweeds burgerlijk procesrecht, die
153
vrijwel overeenkwam met de Duitse bepaling in de zaken Hubbard en Hayes.
De zaak Pastoors uit 1997154 verdient bijzondere aandacht. Daarin ging het
omeen Belgische bepaling, die bij de strafrechtelijke handhaving van de rijtijdenwetgeving een onderscheid maakte tussen ingezetenen en niet-ingezetenen. Aan
beide groepen chauffeurs werd bij een geconstateerde overtreding de keuze gelaten
onmiddellijk een boete te betalen of de gewone strafrechtelijke procedure af te
wachten. Niet-ingezetenen werd echter verplicht, op straffe van inhouding van
hun voertuig, per overtreding een bepaald bedrag, dat hoger is dan het bij onmid-

dellijke betaling verschuldigde bedrag, als waarborgsom in consignatie te geven
ter verzekering van de betaling van de geldboete en gerechtskosten. Het is niet
zozeer opzienbarend dat het Hof van Justitie bepaalde dat artikel 6 EG-verdrag
zich verzet tegen een dergelijke bepaling,155 maar wel dat het Hof dit deed nadat
was gebleken dat de Belgische bepaling de evenredigheidstoets niet kon doorstaan.
Een dergelijke evenredigheidstoets had het Hof van Justitie nog niet eerder bij
artikel 6 toegepast. Indien de uitspraak Pastoors richtinggevend voor de toekomst

is, impliceert dit datbepalingen die onderscheid maken naar woonplaats/vestigingsplaats de toetsing aan artikel 6 kunnen doorstaan, voor zover zij voldoen aan het
evenredigheidsbeginsel.

HvJ 10 februari 1994, zaak C-398/92, Mund & Fester, Jur. 1994, p. 467.
152 HvJ 1 februari 1996, zaak C-177/94, Perfili, Jur. 1996, p. 161.
153 HvJ 26 september 1996, zaak C-43/95, Data Delecta, Jur. 1996, p. 4661. Dit lijkt de eerste
zaak waarin artikel 6 als zelfstandige bepaling in de weg staat aan verkapte discriminatie in
de lidstaten; vergelijk Timmermans 1995, p. 107.
154 HvJ 23 januari 1997, zaak C-29/95, Pastoors, Jur. 1997, p. 285.
155
Net als inde voorgaande zaken werd immers een onderscheidnaar woonplaats/vestigingsplaats
gemaakt, die tot dezelfde gevolgen leidt als een onderscheid naar nationaliteit.
151
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Vervolgens kan in dit verband worden gewezen op de zaak Saldanha, waarin het
Hof bepaalde dat artike16 EG-verdrag zich verzet tegen een verplichte zekerheidsstelling voor proceskosten voor niet-ingezetenen in de Oostenrijkse regeling van
het burgerlijk procesrecht. 156
De bewijskracht van door de bevoegde instanties van een andere lidstaat
opgemaakte akten en soortgelijke documenten van de burgerlijke stand stond
centraal in de zaak Dafeki uit 1997. Daarin besliste het Hof dat nationale sociale
zekerheidsorganen en rechterlijke instanties van een lidstaat in procedures ter
vaststelling van de rechten op sociale zekerheidsuitkeringen van een migrerend
werknemer die communautair onderdaan is uit moeten gaan van de geldigheid
van die akten. Slechts indien concrete aanwijzingen, die verband houden met het
betrokken individuele geval, ernstige twijfel aan dejuistheid daarvan doen rijzen,
157
is volgens het Hof op deze regel een uitzondering mogelijk. Nationale regels
die verschillende bewijskracht toekennen aan akten naargelang deze van nationale
of buitenlandse afkomst zijn, zijn derhalve in beginsel in strijd met het gemeen158

schapsrecht.
In de zaak Bickel en Franz was een Italiaanse strafprocesrechtelijke bepaling
aan de orde die Duitstalige burgers die in Noord-Italie wonen het recht toekende

in contacten metbestuurlijke en rechterlijke instanties hun eigen taal te gebruiken.
Bickel, een Oostenrijke vrachtwagenchauffeur en Franz, een Duitse toerist, die
niet in Noord-Italic woonachtig waren, werden bekeurd doorde Italiaanse douane
en deden in de strafrechtelijke procedure een beroep op deze bepaling. Volgens
de Italiaanse autoriteiten was een dergelijk beroep niet mogelijk. Het Hof van
Justitie oordeelde echter dat deze problematiek binnen het EG-verdrag valt en dat
artikel 6 van dat verdrag zich verzet tegen het buiten toepassing laten van de
Italiaanse bepaling in het voorliggende geding. 159
De zaak Catfa tenslotte had betrekking op een Griekse bepaling van
strafprocesrecht. Buitenlanders die werden veroordeeld wegens overtreding van
de narcoticawet kregen als verplichte bijkomende straf levenslange uitzetting uit
het land. Slechts om gewichtige redenen dan wel na toestemming van de Minister
van Justitie zouden zij naarGriekenlandkunnen terugkeren. Calfa was als toeriste

in Griekenland, kreeg die straf opgelegd en voerde in cassatie strijd met onder
meer artike159 EG-verdrag aan. De rechter legde de verenigbaarheid van de Griekse
bepaling met hetgemeenschapsrecht vooraan het Hof van Justitie. HetHof stelde
vast dat de levenslange uitzetting kennelijk een belemmering van de in artikel 59

156 HvJ 2 oktober 1997, zaak C-122/96, Saldanha, lur. 1997, p. I-5325.
157 HvJ 2 december 1997, zaak C-336/94, Dafeki, Jur. 1997, p I-6761.
158 Overigens was in dit verband niet artikel 6 maar artikel 48 EG-verdrag aan de orde.
159 HvJ 24 november 1998, C-274/96, Bickel en Franz, Jur. 1998, p 1-7650.
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EG-verdrag neergelegde vrijheid vormde. Met betrekking tot het beroep van de
Griekse overheid op de openbare orde-bepaling van artikel 56 EG-verdrag
overwoog het Hof dat dergelijke afwijkingen van de verdragsvrijheden beperkt
moeten worden uitgelegd. Richtlijn 64/221 bepaalt in dit verband onder meer dat
maatregelen van openbare orde uitsluitend op het persoonlijke gedrag van de
betrokkene moeten rusten:60 Nude levenslange uitzetting volgens de Griekse wet
automatisch wordt uitgesproken en de rechter derhalve niet toekomt aan de
beoordeling van het gedrag van betrokkene, is de Griekse regeling volgens het
Hof in strijd met genoemde richtlijnbepaling. 161

Conclusie:
Genoemde nationale bepalingen maken een onderscheid naarnationaliteit of naar
woonplaats/vestigingsplaats van een partij. Het Hofoordeeldedathethuidige anikel
12, eerste lid, EG, al dan niet in combinatie metoverige verdragsbepalingen, zich

verzet tegen deze bepalingen. Opmerkelijk is de evenredigheidstoets in de zaak
Pastoors. Dit zou erop kunnen wijzen dat het Hof van Justitie bepalingen die een
onderscheid maken naar nationaliteit of woonplaats/vestigingsplaats slechts
onverenigbaar acht met artikel 12 EG voor zover zij deze evenredigheidstoets niet
kunnen doorstaan. Deze ontwikkeling lijkt aan te sluiten bij het in de zaken Van
Schijndel en Peterbroeck geYntroduceerde criterium voor toetsing aan het
effectiviteitsvereiste. In beide gevallen gaat heterimmers omdatbelemmeringen
in de rechtsbescherming de toets aan het gemeenschapsrecht kunnen doorstaan
voor zover die belemmeringen berusten op een solide rechtvaardigingsgrond.

3

Toetsing aan het non-discriminatievereiste

De hiervoorbesprokenjurisprudentie van het Hof van Justitie heeft voornamelijk
betrekking op het effectiviteitsvereiste en het beginsel van effectieve rechtsbescherming. Jurisprudentie met betrekking tot het non-discrminiatiegebod/gelijkwaardigheidsbeginsel is betrekkelijk schaars, al komt daar de laatste jaren verandering
in. In paragraaf 2.4 werd reeds de zaak Deville uit 1988 vermeld, waarin het Hof
een korte bezwaartermijn, specifiek voor op het gemeenschapsrecht gebaseerde
vorderingen in strijd met het non-discriminatiegebod achtte.
De zaak Palmisani uit 1997, die in paragraaf 5.5 van het vorige hoofdstuk
al aan de orde is gekomen, had niet alleen betrekking op de vraag of een

160

161
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Richtlijn 64/221, artikel 3. Andere bepalingen van deze richtlijn kwamen uitvoerig aan de
orde in § 5.1 van hoofdstuk 4.
HvJ 19 januari 1999, zaak C-348/96, Calfa, Jur. 1999, p. 1-11.
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vervaltermijn waarbinnen werknemers een vordering tot vergoeding van schade
moesten indienen in overeenstemming was met het effectiviteitsvereiste. Daarnaast
legde de verwijzende rechter aan het Hof de vraag voor of deze vervaltermijn in
strijd kwam met het non-discriminatievereiste; hij verwees in dit verband naar de
algemene verjaringstermijn van vijf jaar bij vorderingen uit niet-contractuele
aansprakelijkheid volgens het Italiaanse burgerlijk wetboek, alsmede naar een
ve jaringstermijn van 66njaarvoorsociale zekerheidsuitkeringen. Uitdeze vragen
kan worden afgeleid dat de verwijzingsrechter van het Hof wenste te vernemen
met welke nationale termijnen de gewraakte vervaltermijn moest worden
vergeleken. In de beantwoording stelt het Hof van Justitie evenwel dat het in
beginsel aan de nationale rechterlijke instanties staat omna te gaan ofde nationale
procedureregels in overeenstemming zijn met hetbeginsel van gelijkwaardigheid.
Debal wordtdus teruggespeeld. Niettemin overweegthet Hof metzoveel woorden
dat regelingen alleen met elkaar kunnen worden vergeleken als de doelstellingen
ervan overeenkomen. De verjaringstermijn bij sociale zekerheidsuitkeringen valt
daarom af, aangezien deze een andere strekking heeft dan de gewraakte regeling.
De algemene aansprakelijkheidstermijn van vijfjaar leent zich volgens het Hof
in beginsel wel voor vergelijking, nu de doelstelling daarvan wel overeenkomt
metdie van de schadevergoedingstermijn. De nationale rechterzal dit verdermoeten
uitzoeken, aldus het Hof.162
Ruim een jaar later kreeg het Hof opnieuw prejudiciele vragen voorgelegd
met betrekking tot het non-discriminatievereiste. Gedoeld wordt op de zaken Edis,
Spacen Ansaldo, die eerderin dit hoofdstuk ook al aan de orde kwamen voor zover
zij betrekking hebben op het effectiviteitsvereiste.163 Aan bedrijven die in strijd
met het gemeenschapsrecht betaalde heffingen wilden terugvorderen werd het
verstrijken van nationale beroepstermijnen tegengeworpen. Het Hof oordeelde
dat voorschriften die gelijkelijk van toepassing zijn in procedures wegens schending
van het gemeenschapsrecht en schending van het nationale recht in overeenstemming zijn met het gelijkwaardigheidsbeginsel. Wanneer naar nationaal recht
meerdere terugvorderingsregelingen van toepassing kunnen zijn brengt ditbeginsel
volgens het Hof evenwel nietmee datde lidstaat gehouden is het voorbetrokkene
meest gunstige regime toe te passen ingeval terugbetaling wegens strijd met het
gemeenschapsrecht wordt gevorderd. De betreffende ondernemingen hadden
aangevoerd dat de algemene verjaringstermijn die geldt voor vorderingen uit
onverschuldigde betaling tussen particulieren had moeten worden toegepast. Dit

betoog werddus doorhetHof verworpen. Alleen ingeval het minstgunstige regime

162 HvJ 10 juli 1997, zaak C-261/95, Palmisani, Jun 1997, p. I-4025, r.0.32-38.
163 Zie § 2.5.
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uitsluitend van toepassing is op het gemeenschapsrecht gebaseerde vorderingen,
handelt een lidstaat in strijd met het gelijkwaardigheidsbeginsel. 164
Naastde vraag naarde beroeps- of vervaltermijn werdde wijze van berekening
van rente aan de orde gesteld, waarbij de Italiaanse wetgeving voor geschillen
tussen particulieren een andere regeling kent dan in belastinggeschillen. In dat
verband overwoog het Hof dat het gemeenschapsrecht zich niet verzet tegen een
wijze van berekening die ongunstiger is dan een wijze van berekening die geldt
in het kader van de gewone regeling van rechtsvorderingen uit onverschuldigde
betaling tussen particulieren, mits die berekeningswijze gelijkelijk van toepassing
is bij beroepen tegen die belastingen, die op grond van het gemeenschapsrecht
zijn ingesteld, en bij die welke op grond van het nationale recht zijn ingesteld: 65
In de zaak Levez overwoog hetHofopnieuw dat de nationale rechteris belast
met vergelijking van de verschillende nationale regimes teneinde na te gaan of
niet in strijd is gehandeld met het non-discriminatiegebod. 166
In de zaak Dilexpon was een vergelijkbare problematiek als in de zaken Edis,
Spac en Ansaldo aan de orde. Nadat bepaalde fiscale heffingen door het Hof van

Justitie in strijd met het gemeenschapsrecht waren verklaard, trok de Italiaanse
wetgever de betreffende regeling waarop de heffingen waren gebaseerd in, maar
wijzigde daarbij tevens het terugvorderingsregime: de voorwaarden om voor
terugvordering in aanmerking te komen werden daardoor minder gunstig. Dit
terugvorderingsregime had overigens niet alleen betrekking op heffingen die wegens
strijd met het gemeenschapsrecht ongeldig waren. In navolging van de zaak Aprile
uit 1998 (zie § 2.5 van dit hoofdstuk) besliste het Hof daarom dat de wijziging
van het terugvorderingsregime de toets aan het discriminatieverbod kon
doorstaan. 167

Gelet op dezejurisprudentie moet worden vastgestelddathetHof van Justitie
de lidstaten betrekkelijk veel ruimte laat metbetrekking tot het non-discriminatiegebod. 168 In gevallen waarin meerdere nationale wettelijke regimes voor vergelijking

beschikbaar zijn, schrijft het gemeenschapsrecht niet voor dat het meest gunstige
regime moet worden toegepast. De enige harde grens ligt daar waar lidstaten
specttiek met betrekking tot communautaire vorderingen een voor betrokkenen
ongunstiger regime in het leven roepen; zoals in de zaak Deville bleek staat het
non-discriminatiegebod dit niet toe. Wijzigingen die, al dan niet naar aanleiding

164

HvJ 15 september 1998, zaak C-231/96, Edis, Jur. 1998, p. 1-4951. zaak C-260/96, Spac,
Jur. 1998, p 1-4997 en gevoegde zaken C-279/96, C-280/96 en C-281/96, Ansaldo e.a., Jur.
1998, p. 1-5025.
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Zaak Ansaldo.

166 HvJ 1 december 1998, zaak C-326/96, Levez, Jur. 1998, p. 1-7835.
167 HvJ 9 februari 1999, zaak C-343/96, Dilexport, Jur. 1999, p. I-579, r.0.43.
168
In vergelijkbare zin: Jans c.s. 1999, p. 31.
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van een uitspraak van het Hof van Justitie, tot een ongustiger positie van

rechtssubjecten in het algemeen leiden, zijn niet in strijd metde eisen van hetHof.

171

HOOFDSTUK 6

Evaluatie en conclusie gemeenschapsrechtelijk deel

1

Inleiding

In dit afsluitende hoofdstuk van het gemeenschapsrechtelijke deel van dit onderzoek
komt een aantal algemene aspecten metbetrekking tot de in de vorige hoofdstukken
besproken jurisprudentie aan de orde. Het gaat om de volgende onderwerpen:
- Hoe kunnen de communautaire eisen worden gekarakteriseerd? (§ 2)
Is de EG respectievelijk het Hofvan Justitie wel bevoegd omrandvoorwaarden aan het nationale procesrecht te stellen? (§ 3);
- Dient de jurisprudentie van het Hof met betrekking tot de taak van de
nationale rechter te worden gecodificeerd? (§ 4)

-

Wat is de (huidige) betekenis van het arrest Simmenthal? (§ 5)
Welke nationale termijnen kunnen in communautaire geschillen nog worden
toegepast? (§6)

Afgezien van de termijnenproblematiek komen deze onderwerpen in de navolgende

hoofdstukken niet of nauwelijks meer aan de orde. In het Nederlandse deel wordt
vooral ingegaan op de verhouding tussen de communautaire eisen aan de

rechtsbescherming in de lidstaten en het Nederlandse bestuursprocesrecht
(besluitbegrip, belanghebbendebegrip, bewijsregels etc.).

2

Karakterisering van de communautaire eisen

In de hoofdstukken 4 en 5 is getracht de eisen en randvoorwaarden die het gemeenschapsrecht stelt aan de rechtsbescherming in de lidstaten zo overzichtelijk mogelijk

weerte geven. Dit overzicht vormtnoodzakelijkerwijseen momentopname: zowel
in het geschreven gemeenschapsrecht als in de jurisprudentie van het Hof van
Justitie zullen deze eisen en randvoorwaarden verder worden ontwikkeld. Dit neemt
niet weg dat op een aantal punten algemene opmerkingen gemaakt kunnen worden.
Allereerst wordt ingegaan op de benaderingen die de communautaire wetgever
en het Hof en Justitie hebben gekozen om deze problematiek aan te pakken.
Op basis van de voorgaande hoofdstukken moet worden geconcludeerd dat

in de verdragen geen concrete bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot de
bescherming van communautaire rechten door de nationale rechter. De artikelen
173

Hoofdstuk 6

10 en 234 EG zijn de belangrijkste verdragsbepalingen in dit verband, doch het
Hof van Justitie moest deze bepalingen bijzonder extensief interpreteren om ze
als verdragsrechtelijke basis te kunnen hanteren. In het secundaire gemeenschaps-

recht komen bepalingen voor die in meer specifieke zin betrekking hebben op de
rechtsbescherming bij de nationale rechter. Een inventarisatie van die bepalingen
toonde evenwel aan dat deze bepalingen een beperkte strekking hebben en
nauwelijks bijzondere eisen stellen. Het is vooral het Hof van Justitie geweest dat
met de introductie van algemene uitgangspunten en rechtsbeginselen een
harmonisatie van het nationale procesrecht heeft bewerkstelligd. Hoewel het Hof
in de komende jaren ongetwijfeld nog nadere invulling zal geven aan deze eisen

zijn de hoofdlijnen van deze ontwikkeling betrekkelijk duidelijk.
Als centrale uitgangspunten in de jurisprudentie van het Hof van Justitie
fungeren de beginselen van non-discriminatie, effectiviteit en effectieve rechtsbescherming. Ingevolge het non-discriminatievereiste moeten voor op het gemeenschapsrecht gebaseerde vorderingen dezelfde procesrechtelijke mogelijkheden
openstaan als voor op het nationale recht gebaseerde vorderingen. Lidstaten mogen
voor communautaire vorderingen dus geen procedureregels vaststellen die strenger
zijn (minder bescherming bieden) dan de regels voor nationaalrechtelijke
vorderingen. Blijkens de jurisprudentie van de laatste jaren gaat het Hof soepel
met dit beginsel om: Wanneer naar nationaal recht verschillende regimes van
toepassing kunnen zijn op het redresseren van met het gemeenschapsrecht strijdige
besluiten van lidstaten, schrijft het gemeenschapsrecht niet voor dat het voor de
betrokken particulier meest gunstige regime wordt toegepast.
Net als het non-discriminatievereiste is ook het effectiviteitsvereiste door
het Hof van Justitie voor het eerst geformuleerd in de arresten Rewe en Comet
uit 1976. Het effectiviteitsvereiste houdt in dat de regels van het nationale
procesrecht de effectuering van op het gemeenschapsrecht gebaseerde vorderingen
niet uiterst moeilijk of praktisch onmogelijk mogen maken. Met de formulering
van dit beginsel verkreeg het Hof van Justitie een (potentieel) krachtig middel om
in te grijpen in de procesrechtelijke autonomie van de lidstaten. Zoals hiervoor
is gebleken (en ook in de literatuur is gesignaleerdz) heeft het Hof van Justitie in

wisselende mate van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De procesrechtelijke
belemmeringen waarover het Hof van Justitie zich in de eerste helft van de jaren
tachtig moest buigen (beroepstermijnen 3 en beperkingen van de verplichting

1
2

3
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In gelijke zin Jans c.s. 1999, p. 30-31.
Widdershoven 1996, hoofdstuk 2.
Onder meer HvJ 21 september 1983, gevoegde zaken 205-215/82, Deutsche Milchkontor,
Jur. 1983, p. 2633, r.0.33.
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onwettige heffingen terug te betalen*) konden de toetsing aan het effectiviteitsvereiste doorstaan. In de literatuur wordt dan ook geconcludeerd dat de toetsing aan
het effectiviteitsvereiste in deze periode tamelijk terughoudend was.5 Voorts kan
worden vastgesteld dat de jurisprudentie van het Hof in die fase slechts negatieve
werking6 had: de nationale rechter moest rechtsregels die niet aan de communautaire
voorwaarden voldeden buiten toepassing laten: Positieve werking van de door
het Hof gestelde eisen, waarmee wordt bedoeld dat de nationale rechter nieuwe,
communautaire regels moest gaan toepassen, kwam pas later.
Met de introductie van het beginsel van effectieve rechtsbescherming ging
het Hof van Justitie overtoteen indringende toetsing van het nationale procesrecht.
Aanvankelijk was de toepasselijkheid van dit beginsel nog afhankelijk van
specifieke bepalingen in het secundaire gemeenschapsrecht; later heeft het een
'echte' algemene werking verkregen. Deze overgang komt nadrukkelijk tot uiting

in het arrest Johnston uit 1986. Andere belangrijke uitspraken in dit verband zijn
de zaken Heylens, Vlassopoulou en Borelli. Steeds wanneer de door het
gemeenschapsrecht verleende rechten worden geschonden dienen de rechtsstelsels
van de lidstaten te voorzien in een adequate rechtsgang. Het beginsel van effectieve
rechtsbescherming heeft voor wat betreft de nationale rechtsgangens betrekking

op een tweetal aspecten: naast een formeel aspect van toegang tot de rechter ziet
dit beginsel op een materieel aspect: daadwerkelijke effectuering van communautaire rechten. Het formele aspect komt onder meer tot uitdrukking in de zaken
Factortame, Verholen en Emmott, terwijl in verband met het materiele aspect met
name de zaak Marshall II genoemd kan worden.9
Nog een stap verdergaat het Hof door in bepaalde situaties voorte schrijven

dat nationale rechterlijke instanties specifieke, doorhet Hof geformuleerde regels
moeten gaan toepassen. Dit geschiedde (onder meer) in de zaken Francovich,
Zuckerfabrik Suderdithmarschen en Brasserie du Pecheur. Hieris sprake van wat
10
in de literatuur wordt genoemdpositieve werking van communautaire eisen. Zeker
na deze jurisprudentie kan niet meer worden gesteld dat het gemeenschapsrecht
geen nieuwe, nationale rechtsgangen voorschrijft. Een uitspraak van het Hof van

4

5

6
7
8

9
10

HvJ 27 februari 1980, zaak 68/79, Just, Jur. 1980, p. 501, r.0.26; HvJ 21 september 1983,
gevoegde zaken 205-215/82, Deutsche Milchkontor, Jur. 1983, p. 2633, r.0.33; HvJ 9
november 1983, zaak 199/82, San Giorgio. Jur. 1983, p. 3593. r.0.13.
Widdershoven 1996, p. 110.
De termen negatieve en positieve werking van het gemeenschapsrecht in dit verband zijn

afkomstig van Brenninkmeijer 1993, p. 115.
Widdershoven 1996, p. 111.
Daarbuiten heeft het onder meer betrekking op sancties; zie o.a. Jans c.s. 1999, p. 33.
Widdershoven 1996, p. 112-117.
In de literatuur werd al naar aanleiding van de zaak Factortame uit 1990 betoogd dat het
gemeenschapsrecht wel degelijk nieuwe rechtsgangen voorschrijft: Curtin 1990.
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Justitie uit 1981, waarin het Hof het tegenovergestelde overwoog, moet dan ook
als achterhaald worden beschouwd."
Naast de indringende toetsing heeft het Hof van Justitie in een aantal
uitspraken uitdrukkelijk ruimte gelaten aan bepalingen van nationaal procesrecht
die de volle werking van het gemeenschapsrecht beperkten. In dit verband kan
worden gewezen op de relativering van de Emmott-regel (waarover meer in de
laatste paragraafvan dithoofdstuk) maar metname ook opdezaken Van Schijndel
en Peterbroeck. Het in die uitspraken weergegeven afwegingskader laat aan
nationale rechterlijke instanties de ruimte omnationale regels van procesrecht die
de volle werking van het gemeenschapsrecht (soms aanzienlijk) beperken (toch)
toe te passen.

In de literatuur is op diverse plaatsen gesteld dat het beginsel van effectieve
rechtsbescherming kan worden beschouwd als een nadere uitwerking van het
12
effectiviteitsvereiste, waarbij evenwel moet worden aangetekend dat het
effectiviteitsvereiste een ruimere strekking heeften ook van belang is bij maatregelen ten laste van particulieren, zoals het opleggen van sancties. 13
Hoewel het Hof inmiddels een grote hoeveelheid uitspraken heeft gedaan
met betrekking tot de eisen aan het nationale procesrecht, is het niet eenvoudig
om in algemene termen aan te geven in welke gevallen dit nationale procesrecht
in strijd komt metdeze eisen. Deze onduidelijkheid wordtdeels veroorzaaktdoordat
het Hofnationaalrechtelijke belemmeringen bij de effectuering van communautaire

aanspraken niet altijd aan de hand van dezelfde criteria beoordeelt. De zaak
Simmenthal is in dit verband een bekend voorbeeld, maar ook in de recentere
jurisprudentie van hetHofzijn verschillende benaderingen te vinden. Daarin wordt
de ene keer getoetst aan het effectiviteitsvereiste uit de zaak Rewe en in andere
gevallen aan het beginsel van effectieve rechtsbescherming:4 De verwachting dat

het Hof van Justitie het in de zaken Van Schijndel en Peterbroeck gerntroduceerde
afwegingscriteriumnadien steeds expliciet zou gebruiken, is niet uitgekomen. Een
mogelijke verklaring daarvoor is dat het in situaties, waarin de strijdigheid met
de communautaire eisen evident is, niet noodzakelijk is steeds in te gaan op alle
afzonderlijke criteria. 15 Toch biedt het afwegingskaderuitde zaken Van Schijndel
en Peterbroeck, dat in de literatuur niet onverdeeld positief is ontvangen,16 naar
mijn inschatting een belangrijk instrument voornanonale rechtersombelemmering-

11
12
13

14
15

16
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HvJ 7 juli 1981, zaak 158/80, Rewe, Jur. 1981, p 1838, r.0.44.
Conform Jans c.s. 1999,9 33.
Prechal 1995a, p. 160, onder verwijzing naar HvJ 21 september 1989, zaak 68/88, CommissieGriekenland, Jur. 1989, p. 2965.
Prechal 1998, p. 689.
Aldus Prechal 1998, p. 692, onder verwijzing naar de zaken FMC en Comateb.
Zie voor een overzicht van reacties Prechal 1998 en Van Gerven 2000.
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en uit het nationale procesrecht te beoordelen. Dit zou ertoe kunnen leiden dat
deze rechters vaker op eigen gezag, dus zonder prejudiciele verwijzing naar het
Hof, kunnen beslissen of dergelijke belemmeringen in communautaire geschillen
kunnen worden toegepast. Daarnaast heeft dit afwegingskader als voordeel dat
nationale belemmeringen niet alleen in abstracto, maar ook aan de hand van hun
werking in de praktijk kunnen worden beoordeeld. Deze beoordeling kan met
andere woorden veel genuanceerder geschieden. 17 Een tweede reden voor
onduidelijkheid in de jurisprudentie van het Hof, is het feit dat de toets aan het
effectiviteitsvereiste niet altijd met dezelfde intensiteit geschiedt. Op dit aspect
is hierboven reeds ingegaan.

3

De bevoegdheid van de gemeenschap respectievelijk het Hof van

Justitie
Naar aanleiding van de in de vorige hoofdstukken besproken jurisprudentie van
hetHof van Justitie kan men zich afvragen ofde EG-instellingen en in hetbijzonder
het Hof bij de huidige stand van het gemeenschapsrecht wel bevoegd zijn eisen
aan het nationale procesrecht te stellen.
In het algemeen moet worden vastgesteld dat de EG niet bevoegd is regels
te stellen op het gebied van de rechterlijke organisatie, noch tot het stellen van
algemene procedureregels in het bestuursrecht of regels met betrekking tot
(overheids)aansprakelijkheid:8 Een concrete bevoegdheidstoedeling op dit punt
is immers niet in de verdragen opgenomen. Dit verklaart waarom het Hof de
beperkte aanknopingspunten in het EG-verdrag extensief moest interpreteren en
zich voor het overige moest baseren op beginselen uit het ongeschreven gemeenschapsrecht.

De opvatting dat het bestaan van deze bevoegdheid (op z'n minst) niet
vanzelfsprekend is wordt beargumenteerd meteen verwijzingnaardebevoegdheidsverdeling tussen het Hof van Justitie enerzijds en de nationale rechter anderzijds
zoals deze tot stand is gekomen in het kader van de prejudiciele procedure. Zoals
we in hoofdstuk 3 zagen geldt als uitgangspunt bij die bevoegdheidsverdeling dat
Hof van Justitie (uiteindelijk exclusieD bevoegd is de bepalingen van het gemeenschapsrecht uit te leggentg en dat de nationale rechter is belast met de toepassing
van het gemeenschapsrecht in het concrete geschil. Het is dan ook de nationale
rechter die de bepalingen van het nationale recht interpreteert en toepast; het Hof

17

Vergelijk Van Gerven 2000, p. 533.

18

Bijvoorbeeld Steyger 1996, p.59.
En daarnaast de eventuele ongeldigheid van het gemeenschapsrecht vast te stellen.

19
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is op dit punt niet bevoegd. Een tweede argument tegen het bestaarr van deze
bevoegdheid berust op de gedachte dat de eisen van het Hofafbreuk doen aan het
nationale stelsel van rechtsbescherming. 20
Ter ondersteuning van de opvatting dat het Hof van Justitie wel bevoegd is
eisen te stellen aan het nationale procesrecht kan de volgende argumentatie worden
gehanteerd: deze eisen vinden hun oorsprong in de rechtstreekse werking van het
gemeenschapsrecht 1 en zijn (vooral) in stelling gebracht om de afbreuk die de
toepassing van het nationale procesrecht aan de uniforme werking van het
gemeenschapsrecht kan doen te beteugelen. Zonder deze eisen komt de uni forme
werking van het gemeenschapsrecht in de lidstaten in onaanvaardbare mate in
gevaar.

De argumenten tegen een bevoegdheid tot het stellen van randvoorwaarden
aan hetnationale procesrecht zijn naarmijn mening van onvoldoende gewichtom
het bestaan van die bevoegdheid principieel te kunnen bestrijden. In hetspanningsveld tussen uniforme werking van het gemeenschapsrecht en respect voor de
procedurele autonomie dient het Hof voortdurend een afweging te maken en het
'beleid' van het Hof op dit punt blijft naar mijn mening binnen de grenzen van
redelijkheid. De bevoegdheidsverdeling tussen het Hof en nationale rechterlijke
instanties opt,asis van deprejudiciele procedure kan geen doorslaggevend argument

zijn. Ook de meest ingrijpende beslissingen van het Hof van Justitie22 kunnen
worden gerechtvaardigd vanuit het belang van de uniforme werking van het
gemeenschapsrecht: op communautair niveau vastgestelde rechtsnormen (en de
daarin opgenomen rechten en verplichtingen) moeten op enigerlei wijze binnen
de lidstaten kunnen worden geeffectueerd. Waar het procesrecht van een lidstaat

zulks onmogelijk maakt is het Hof van Justitie naar mijn mening gerechtigd in
te grijpen.
In dit verband moet worden gewezen op het non-discriminatievereiste: het
Hof van Justitie accepteert dat de beperkingen die het nationale recht worden

opgelegd aan de effectuering van op het nationale recht gebaseerde vorderingen
in beginsel ook gelden voor communautaire vorderingen. Bovendien accepteert
het Hof het bestaan van verschillen in het niveau van rechtsbescherming tussen
de lidstaten. In de literatuur wordt aangenomen dat het Hof zich naar aanleiding

van kritiek op ingrijpende uitspraken terughoudender is gaan opstellen, om aldus
zoveel mogelijk te laten aan het eigen procesrecht van de lidstaten.

20
21

22
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Onder meer Rijs & Kummeling 1993.
Ook in de visie van Mortelmans vormen de communautaire randvoorwaarden aan het nationale
procesrecht een tweede fase, terwijl hij de rechtstreekse werking van het gemeenschapsrecht
als een eerste fase ziet: Mortelmans 1996, p. 135.
Zoals de zaken Heylens, Factortame, Francovich en Brasserie du P8cheur.
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4

Codificatie van de communautaire eisen?

Een belangrijk aspect dat bespreking verdient is de vraag of de eisen die het Hof
van Justitie aan de nationale rechtsbescherming stelt moeten worden gecodificeerd
in communautaire wetgeving.23 Zoals in de voorgaande hoofdstukken is gebleken

legt het Hof van Justitie aan de nationale rechter allerlei verplichtingen op. Deze
wordt geacht het nationale procesrecht zodanig toe te passen, aan te vullen ofjuist
buiten toepassing te laten dat communautaire vorderingen op de juiste wijze kunnen
worden beoordeeld. Het is echter de vraag welk orgaan binnen de lidstaten

verantwoordelijk is voor de naleving van de gemeenschapsrechtelijke eisen aan
het nationale procesrecht; het is geenszins vanzelfsprekend dat dit de rechter zou

moeten zijn. Voor de eisen die zijn neergelegd in richtlijnen en verordeningen
ligt het voor de hand dat de nationale wetge'vcrs verantwoordelijk zijn voorjuiste
uitvoering. Het is primair de wetgever die moet voorzien in een adequaat stelsel
van rechtsbescherming. Ditgeldt ook vooreen groot aantal eisen die zijn neergelegd
in de jurisprudentie van het Hof van Justitie. In een aantal uitspraken legt het Hof
evenwel verplichtingen op aan rechterlijke instanties terwijl het nationale
procesrecht niet altijd voorziet in een afdoende bevoegdheid tot naleving van die
verplichtingen.24 Men kan zich afvragen of de nationale rechter in die gevallen
de betreffende bevoegdheid rechtstreeks aan het gemeenschaprecht ontleent. Ter
bevestigende beantwoording van deze vraag wordt wel verwezen naarhetbeginsel
van effectieve rechtsbescherming, de volle werking van het gemeenschapsrecht,
het nuttig effect van de prejudiciele procedure en artikel 10 EG. Dit zou betekenen
dat het gemeenschapsrecht inderdaad rechtstreeks bevoegdheden toebedeelt aan
de nationale rechter. Zoals Prechal echter aangaf vloeien uit de zojuist vermelde
uitspraken echter (slechts) verplichtingen voor nationale rechterlijke instanties
voort, die als zodanig nog geen bevoegdheden scheppen.25 Teneinde alsnog te
voorzien in een formele grondslag voordeze bevoegdheiddientopcommunautair 6
dan wel nationaal niveau een wettelijke regeling worden vastgesteld. Dergelijke
regelingen zijn noodzakelijk omdat de nationale rechter zijn mandaat nog steeds
ontleent aan de rechtsorde van de lidstaat waarvan hij deel uitmaakt.27 Het is dan
ook met name de nationale wetgeverdie naaraanleiding van de zojuistgenoemde

23

24

25

26

27

Zie onder meer Steyger 1996, p. 59-61 en Kapteyn 2000.
Prechal noemt in dit verband als voorbeelden de zaken Simmenthal, Factortame, Zuckerfabrik
Suderdithmarschen en Francovich (Prechal 19958, p. 186). Ook de zaak Brasserie du P6cheur
uit 1996 lijkt hiertoe gerekend te kunnen worden.
Prechal 19953, p. 186. alsmede 1996, p. 32.
Bijvoorbeeld een richtlijn die vervolgens binnen de lidstaten door de wetgever moet worden
uitgevoerd.
Aldus ook Prechal 1997, p. 32; Meij 1997, p. 35 en Meij 1999, p. 147.
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jurisprudentie zal moeten voorzien in adequate bevoegdheden voorde rechterlijke
instanties, ondanks het feit dat het Hof zich in genoemde uitspraken vooral tot
de rechterlijke instanties van de lidstaten lijktte richten.28Hieruit volgtdat, indien
het komt tot communautaire regelgeving, deze betrekking zal moeten hebben op
de verplichtingen van lidstaten en dus in eerste instantie van de wetgever.
De opvatting dat in aanvulling op de door het Hof aangegeven grondslag
voor de communautaire eisen een wettelijke regeling noodzakelijk is wordt niet
door iedereen gedeeld. Volgens Mortelmans vormt artikel 10 EG een voldoende
theoretische basis voor de taak van de nationale rechter en bestaat geen behoefte
aan een nadere, verdragsrechtelijke grondslag. Wel dient naar zijn mening op
specifieke terreinen codificatie plaats te vinden.29 Zoals vermeld stelde Prechal
hiertegenoverdat artikel 10EG weliswaarallerlei verplichtingen oplegt aan (onder
meer) de nationale rechter, maar dat hiermee geenszins vaststaat dat deze daardoor
ook over de noodzakelijke bevoegdheden beschikt. Middels een algemene rechtsbeschermingsrichtlijn kan naar haar mening een solide wettelijke grondslag worden
gecreeerd.30 Net als Prechal en Steyger31 ben ik van mening dat artikel 10 EG een
zwakke basis vormt voorde communautaire verplichtingen van de nationalerechter.
Naar zijn tekst richt deze bepaling zich uitsluitend tot de lidstaten als zodanig;
het Hof van Justitie heeft daaraan toegevoegddatdeze bepaling ook verplichtingen
voorde nationale rechterlijke instanties bevat. Deze rechterlijke instanties bevinden
zich echter in een geheel andere positie tegenover de communautaire instellingen
dan de wetgevers en bestuursorganen van de lidstaten. Nu artikel 10 EG niet als
een afdoende verdragsrechtelijke grondslag kan worden beschouwd, moet worden
bezien of zich andere bepalingen aandienen. Steygerheeft in dit verband gewezen
op artikel 235 van het EG-verdrag, thans artikel 308 EG.32 Deze bepaling verleent
de Raad een bevoegdheid tot optreden in gevallen waarin het verdrag niet voorziet
in een expliciete bevoegdheidstoedeling. Hoewel dit een mogelijke oplossing is,
moet ook van deze bepaling worden vastgesteld dat deze betrekkelijk vaag is. Het
bij het Verdrag van Amsterdam gewijzigde artikel F (thans artikel 6 EU) zou
wellicht als een aanvullende grondslag kunnen dienen: nu de gemeenschap is

gebonden aan de beginselen van de rechtsstaat (inclusief het legaliteitsvereiste)
mag een gedegen rechtsbeschermingsregeling niet ontbreken.
Met betrekking tot de vorm waarin codificatie dient plaats te vinden beveelt
Steyger het instrument richtlijn aan. Een belangrijk argument daarvoor is dat de

28

lets anders isdat debetreffenderechterlijke instanties, zolangde wetgevernog geen maatregelen
heeft getroffen, de betreffende bevoegdheden tijdelijk aan het gemeenschapsrecht ontlenen.

29
30
31

Mortelmans 1996, p. 136.
Prechal 1997, p. 31-33.
Steyger 1997, p. 33-34.
Steyger 1997,9 34.

32
180

Evaluatie en conclusie gemeenschapsrechtelijk deel

verplichtingen uiteindelijk toch doorde wetgevergennplementeerd moeten worden
in het nationale recht.33 Regeling in een verordening voegt weinig toe, aangezien
ook dan implementatie door de nationale wetgever noodzakelijk is. Het is een
weinig fraaie constructie als nationale rechters bij gebreke aan nationale wetgeving
hun bevoegdheid rechtstreeks op een verordening moeten baseren.

Inhoudelijk gezien zal de rechtsbeschermingsrichtlijn naarmijn mening een
algemene strekking moeten hebben. De bevoegdheden, waarovernationale rechterlijke instanties ingevolge de jurisprudentie van het Hof van Justitie minimaal

moeten beschikken, zullen daarin moeten worden opgenomen. Aldus worden de
lidstaten gedwongen te bezien of hun eigen rechtsstelsel in dit opzicht voldoet.
Gelet op de ervaringen met recente milieurichtlijnen inzake (onder meer) de toegang
tot de rechter, waarbij de lidstaten zich bepaald terughoudend opstelden, zal een
algemene rechtsbeschermingsrichtlijn zeker op weerstand stuiten. Daarbij dient
evenwel te worden bedacht dat de communautaire eisen inzake nationale
rechtsbescherming ook nu al bestaan, doch slechts in grotendeels ongeschreven
vorm. Zuiver beschouwd zullen de verplichtingen voor de lidstaten daarom
inhoudelijk gezien niet ingrijpend worden gewijzigd.

5

Wat is de huidige betekenis van het Simmenthal-arrest?

De uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak Simmenthal uit 1978, die in
paragraaf 4 van hoofdstuk 4 uitvoerig aan de orde kwam, lijkt gezien zijn
bewoordingen vergaande verplichtingen voor nationale rechterlijke instanties te
bevatten. Zowel in de literatuur als in latere procedures is met een beroep op deze
uitspraak betoogd dat handelingen van lidstaten die strijdig waren met het
gemeenschapsrecht zonder meer buiten toepassing moesten worden gelaten. 34
Daarbij werd dan de indruk gewekt dat het nationale procesrecht in het geheel
niet van belang was. Gelet op de jurisprudentie van het Hof met betrekking tot
het effectiviteitsvereiste en het beginsel van effectieve rechtsbescherming moet
sterk worden betwijfeld of die visie wel juist is.
In de zaak Simmenthal was een vrij absolute belemmering voor de doorwer-

king van het gemeenschapsrecht aan de orde: een staatsrechtelijke regel die
rechterlijke instanties verbiedt met het gemeenschapsrecht strijdige wetgeving
buiten toepassing te laten (en toepassing te geven aan rechtstreeks werkende
bepalingen van gemeenschapsrecht) zolang het Constitutioneel Hofde onverbindendheid van die wetgeving niet had vastgesteld. Het wekt dan ook geen verbazing

33
34

Steyger 1996, p. 59-61.
Recentelijk nog: Van der Burg 1998, p. 6.
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dat het Hof deze belemmering in scherpe bewoordingen veroordeelt. Maar waarom
benaderde het Hof deze problematiek niet aan de hand van de criteria uit de zaak
Rewe? Het Hof hadzonder veel problemen kunnen vaststellen datdebelemmering
in strijd was met het effectiviteitsvereiste.35 Volgens Prechal zou een mogelijke

verklaring kunnen liggen in het feit dat de belemmeringen die in de zaak
Simmenthal aan de orde waren zonder enige rechtvaardiging afbreuk zouden doen
aan de basisprincipes van voorrang en rechtstreekse werking van het gemeenschapsrecht. De belemmeringen die doorhetHofzijn getoetstaan de Rewe-criteria zouden
daarentegen als een gerechtvaardigde beperking van de rechtstreekse werking
kunnen worden beschouwd, die bovendien slechts in relatieve zin de doorwerking
van het gemeenschapsrecht beperken.36 Hieraan kan worden toegevoegd dat zowel

in de zaak Simmenthal als in de zaak Factortame (waarin het Hof een gelijke
benadering volgde) sprake was van een situatie waarin volgens het nationale
procesrecht beroep was ingesteld bij een bepaalde rechterlijke instantie, die
vervolgens naar nationaal procesrecht niet bevoegd bleek de noodzakelijke
maatregelen te treffen. Dergelijke bevoegdheidsproblemen liggen uiterst gevoelig;
met vergaande uitspraken opditpunt zou het Hofdiep ingrijpen in de institutionele
en procedurele autonomie van de lidstaten. In recente jurisprudentie stelt het Hof
zich zeer terughoudend op in gevallen waarin rechterlijke instanties niet over de
vereiste bevoegdheden beschikken.37 Afgezien van situaties waarin door
bevoegdheidsgebreken sprake is van absolute belemmeringen van de doorwerking
van het gemeenschapsrecht is niet te verwachten dat het Hof de radicale
Simmenthal-lijn nog vaak zal volgen. In dit opzicht is de betekenis van het
Simmenthal-arrest niet al te groot en is het misleidend om de verplichtingen van
de nationale rechter uitsluitend aan te duiden met overwegingen uit die zaak.

Nationale bepalingen diein strijd zijn methet (rechtstreeks werkende) gemeenschapsrecht dienen doorde nationale rechterbuiten toepassing te worden gelaten,
doch zulks met inachtneming van het nationale procesrecht. Slechts ingeval dit

nationale procesrecht niet voldoet aan de eisen van non-discriminatie en effectiviteit
dient de nationale rechter ook deze procesregels buiten toepassing te laten of bij

te buigen.

35
36

37

38

Conform Prechal 19953, p. 156.
Prechal 1995a, p. 157.
Zie de in § 5.3 vanhoofdstuk 4 besprokenjurisprudentie met betrekking tot de aanbestedings-

richtlijnen.
38
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Deze lezing wordt bevestigd door de antwoorden van het Hof in zaak Incoge (§ 2.5 van
hoofdstuk 5), waarin de Commissie (tegen beter weten in?) nog uitging van de achterhaalde
opvatting m.b.t. Simmenthal.
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6

Welketermijnen kunnen in communautaire geschillen nog worden
toegepast?

In de hoofdstukken 4 en 5 is een groot aantal uitspraken van het Hof van Justitie
aan de orde gekomen waarin de toepasbaarheid van nationale termijnen centraal
stond. Doorgaans ging het om situaties waarin op een zeker moment werd
vastgesteld dat (financiele) besluiten van de nationale overheid in strijd waren
met het gemeenschapsrecht, en de benadeelde particulieren vervolgens met
terugwerkende kracht herstel vorderden. Afhankelijk van de situatie werd hen dan
het verstrijken van aanvraag-, beroeps- of verjaringstermijnen tegengeworpen.
Bepalingen van nationaal procesrecht werden aldus door de lidstaat in stelling
gebracht tegen de effectuering van aan hetgemeenschapsrecht ontleende rechten.
Gezien de hoeveelheid uitspraken van het Hof op dit terrein kan worden
geconcludeerd dat de botsing tussen de nationale procedurele autonomie en de
effectuering van het gemeenschapsrecht hier het duidelijkst naar voren komt.
De centrale vraag die in deze zaken aan de orde is luidt als volgt: wordt door
het toepassen van de betreffende nationaalrechtelijke termijn de effectuering van
aan het gemeenschapsrecht ontleende rechten praktisch onmogelijk gemaakt? Mede
doordat de beslissingen van het Hof van Justitie op dit terrein niet altijd even
uitvoerig zijn gemotiveerd, is in de rechtspraktijk onduidelijkheid ontstaan over
de vraag welke termijnen volgens het gemeenschapsrecht nog mogen worden

toegepast. Hierna zal worden getracht de jurisprudentie zo systematisch mogelijk
in kaart te brengen, zodat vervolgens de elementen voor de beantwoording van
die vraag kunnen worden gepresenteerd.
Als uitgangspunt geldt dat (redelijke) reguliere beroeps- en vervaltermijnen
uit het nationale recht kunnen worden toegepast in geschillen waarin een beroep
wordt gedaan op aan het gemeenschapsrecht ontleende rechten. Volgens het Hof
wordtde effectuering van die rechten doorde toepassing van dergelijke termijnen
in de praktijk niet uiterst moeilijk gemaakt.39 Het Hof accepteert hiermee dat

communautaire vorderingen als gevolg van de toepassing van deze termijnen
(gedeeltelijk) kunnen worden afgewezen. Het nationale procesrechtkan met andere
woorden tot op zekere hoogte afbreuk doen aan de volle werking van het
gemeenschapsrecht. Overigens heeft hetHof in dit verband (nog) niet aangegeven
wanneer nationale termijnen niet meer als redelijk kunnen worden beschouwd.
Nationale termijnen kunnen evenwel niet worden tegengeworpen aan particulieren
die zich op het gemeenschapsrecht beroepen wanneer die particulieren door
gedragingen van de overheid zijn misleid. Gezien de interpretatie die het Hof van

39

Zie de zaken Rewe en Comet met betrekking tot beroepstermijnen en de zaken Fantask, Haahr,
Texaco, Edis, Spac, Ansaldo en Aprile met betrekking tot vervaltermijnen.
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Justitie zelf geeft van de uitspraak in de zaak Emmott geldt deze uitzondering in
ieder geval bij niet-tijdige implementatie van richtlijnen. Blijkens de zaak Levez
is het zeker niet uitgesloten dat deze uitzondering ook geldt wanneer een beroep
wordt gedaan op de strijdigheid van bepalingen met het EG-verdrag.40 Het Hof
oordeelde daarin dat een particuliere werkgever zich niet op een nationale termijn
mag beroepen die de terugwerkende kracht van een loonvordering beperkt. Hieruit
kan m.i. worden afgeleid dat ook overheden een dergelijk beroep niet toekomt
(wat een particulier niet mag, mag de overheid al helemaal niet). Het feit dat het
in de zaak Levez om een civiele rechtsbetrekking ging heeft met andere woorden
geen beperkende betekenis.
In andere uitspraken lijkt de uitzondering evenwel beperkt tot situaties waarin
sprake is van niet-tijdige of incorrecte implementatie van richtlijnen.41 Mede gezien
het feit dat in de zaak Levez tevens een beroep werd gedaan op richtlijnbepalingen
valt niet te zeggen hoe het Hof zal oordelen ingeval richtlijnen in het geheel niet
aan de orde zijn. HetHofheeft zich nog niet uitgelaten overde vraag ofde Emmottuitzondering per definitie niet van toepassing is ingeval sprake is van strijd met
42

een EG-verordening.
Met betrekking tot de aard van de nationale termijnbepalingen lijkt uit de
jurisprudentie van het Hof te kunnen worden afgeleid dat termijnen die een
materiele toetsing door de rechter geheel kunnen uitsluiten (zoals aanvraag- en
beroepstermijnen) strenger worden beoordeeld dan termijnen die de materiele
aanspraken van particulieren beperken, zoals verjaringstermijnen en termijnen
diede terugwerkende kracht van uitkeringen beperken.43 Toegang totde nationale
rechter lijkt in de termijnenjurisprudentie van het Hof van Justitie dus belangrijker
da de volledige effectuering van cornmunautaire rechten.44 Met deze benadering
komt het Hof tegemoet aan de financiele belangen van de lidstaten. Het gevaar
dat overheden worden geconfronteerd met torenhoge claims nadat eenmaal is
vastgesteld dat heffingen in strijd met het gemeenschapsrecht werden toegepast
(of dat uitkeringen niet of tot een te laag bedrag werden toegekend) wordt aldus

40
41

42

43
44

Ook in de zaak Magorrian kwam het Hof tot de conclusie dat een nationale termijn niet kon
worden tegengeworpen bij strijd met een verdragsbepaling (artikel 119 EG-verdrag).
Zaken Haahr, Texaco en Aprile.
Anders: Jans c.s. 1999 (p. 305), die uit de zaak Alonso-Perez afteiden dat het Hof die vraag
daarin bevestigend heeft beantwoord.
In vergelijkbare zin Heukels 1999, p. 201 rechterkolom en Jans c.s. 1999, p. 307.
Ook uit het Peterbroeck-arrest kan worden afgeleid dat het Hof de enke/e moge/ijkheid van
beoordeling van communautaire vorderingen door de nationale rechter van groot belang
acht.
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aanzienlijk beperkt. Zij kunnen de hoogte van die claims immers beperken door
algemene45 wettelijke bepalingen terzake vast te stellen.
Een belangrijk nadeel is uiteraard dat aan de volle werking van het
gemeenschapsrecht afbreuk kan worden gedaan. De ferme bewoordingen die het
Hof gebruikte in de zaak Simmenthal lijken definitief verleden tijd. De druk op
lidstaten om hun wetgeving en bestuurspraktijk in overeenstemming met het
gemeenschapsrecht te brengen en te houden is onmiskenbaar afgenomen door de
ruimte die het Hof geeft aan de toepassing van het nationale procesrecht. Het feit
dat besluiten in strijd met het gemeenschapsrecht worden geoordeeld lijkt daardoor
geen verdergaande consequenties voorde lidstaten meerte hebben dan vernietiging
wegens strijd met (bijvoorbeeld) het nationale recht. In beide gevallen kunnen

nationale termijnbepalingen de gevolgen voor de overheid (soms aanzienlijk)
beperken.

45

Dat wil zeggen niet beperkt tot communautaire situaties, anders dreigt strijd met het nondiscriminatiegebod.
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Gemeenschapsrecht en Nederlandse rechtsbescherming

1

Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken is uiteengezet hoe vanuit het gemeenschapsrecht
wordt aangekeken tegen de rol van de nationale rechter bij de effectuering van
het gemeenschapsrecht. Daarbij is de nadruk gelegd op de vraag in hoeverre de
nationale rechter het nationale procesrecht dient toe te passen (hoofdstuk 4-6).
Gebleken is ondermeerdathetHof van Justitiebeperkingen en randvoorwaarden
stelt aan de hantering van het nationale procesrecht.
In het Nederlandsrechtelijke deel, dat met dit hoofdstuk aanvangt, wordt
bezien wat de betekenis van deze communautaire eisen is voor de rechtsbescherming tegen de Nederlandse overheid. Daarbij ligt de nadruk op het
bestuursprocesrecht (in mime zin).1 Enkele van de in het vorige hoofdstuk
geformuleerde communautaire eisen zien op rechtsbetrekkingen tussen particulieren
en hebben mitsdien geen gevolgen voor het Nederlandse bestuursprocesrecht. De
vraag of het Nederlandse recht aan die eisen voldoet komt om die reden niet aan
de orde. Het overgrote deel van de communautaire randvoorwaarden ziet wel op
het (Nederlandse) bestuursprocesrecht.2 Dit komt vooral omdat het gemeenschapsrecht in het algemeen door tussenkomst van nationale bestuursorganen in de
lidstaten wordt toegepast.
De keuze om alleen de implicaties te behandelen voor bestuursrechtelijke
geschillen tussen particulieren en de overheid is onder meer ingegeven door het
feitdat de wettelijke regelingen, die het procesrecht voordeze geschillen bevatten,
betrekkelijk recentingrijpend zijn gewijzigd. Dit maakthettemeerde moeite waard
om te bezien hoe die regelingen zich verhouden tot de communautaire eisen. Verder
kan deze aanpak nieuwe gezichtspunten opleveren voor de toepassing van die
regelingen doorde rechter in geschillen met communautaire aspecten. Daarnaast
is voor deze keuze van belang dat de wettelijke regeling van het bestuursprocesrecht
(nog steeds) los staat van die van het civiele - en het strafprocesrecht. De in het
vorige hoofdstuk weergegeven communautaire eisen hebben (uiteraard) ook

1
2

Zie ook hoofdstuk 1, p. 5.
De in het gemeenschapsrechtelijk deel besprokenjurisprudentie heeft dan ook vooral gevolgen
voor het bestuursprocesrecht van de lidstaten. Vergelijk o.m. Kapteyn 1993b, p. 213 en Jans

c.s. 1999, p. 298.
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consequenties voor deze rechtsgebieden. Deze consequenties blijven verder
grotendeels buiten beschouwing; al komt het civiele procesrecht wel aan de orde
in het kader van de aanvullende rechtsbescherming tegen de overheid door de
burgerlijke rechter. Hoewel dejurisprudentie van het Hof inzake de aansprakelijkheid van lidstaten strikt genomen geen gevolgen heeft voor het Nederlandse
bestuursprocesrecht,3 zal niettemin, mede vanwege het grote belang van deze
jurisprudentie, toch worden ingegaan op de gevolgen voorhet Nederlandse recht.
In dit verband dient overigens te worden opgemerkt dat het gemeenschapsrecht,
watbetreft de eisen aan het nationale procesrecht, geen expliciet onderscheid maakt
tussen bestuursprocesrecht, civiel procesrechten strafprocesrecht.4Ditbetreft zowel
het secundaire gemeenschapsrecht als de jurisprudentie van het Hof van Justitie.
Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. In de navolgende paragraaf wordt ingegaan
op de doorwerking van het gemeenschapsrecht in de Nederlandse rechtsorde:

Daarbij zal ondermeeraandacht worden besteed aan debetekenis van de Grondwet
in dat verband. In de derde paragraaf van dit hoofdstuk volgt een vergelijkingtussen
de doorwerking van de communautaire eisen aan rechtsbescherming enerzijds en
debernvloeding van het nationale procesrecht doorbepalingen uit andere verdragen,
waaronder met name artikel 6 van het EVRM, anderzijds. In de laatste paragraaf
van dit hoofdstuk wordt de manier beschreven waarop de betekenis van de
communautaire eisen voorhetNederlandse bestuursprocesrecht inde hoofdstukken
8 en 9 zal worden onderzocht.

2

2.1

Doorwerking van het gemeenschapsrecht in de Nederlandse
rechtsorde
Algemeen

De totstandkoming en ontwikkeling van het gemeenschapsrecht heeft ingrijpende
gevolgen voor wetgeving, bestuuren rechtspraak in Nederland. In deze studie gaat
het met name om de gevolgen voor de rechtspraak. Dit betekent dat de betekenis
van het gemeenschapsrecht voor de Nederlandse wetgever vrijwel alleen aan de

3

4
5
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In de gangbare benadering in het Nederlandse bestuursrecht staat de aansprakelijkheid van
de overheid uit onrechtmatige daad immers los van het bestuursprocesrecht. Beide leerstukken
worden in de literatuur naast elkaar behandeld. De ontwikkelingen rondom het zuivere
schadebesluit brengen hierin enige verandering, zie het volgende hoofdstuk.

Vgl. Brenninkmeijer 1993, p. 108.
Op de algemene doorwerkingsinstrumenten van het gemeenschapsrecht (rechtstreekse werking
en gemeenschapsrechtconforme toepassing) is in hoofdstuk 2 reeds ingegaan.
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orde komt voor zoverhet de vaststelling van procesrechtelijke wetgeving betreft;
de betekenis voor het bestuur blijft nagenoeg geheel buiten beschouwing.6
In deze paragraaf wordt bezien hoe de doorwerking van het gemeenschapsrecht
in de bestuursrechtspraak gestalte krijgt. Daartoe worden eerst enkele opmerkingen
gewijd aan debetekenis van hetNederlandse constitutionele recht voorde doorwerking van het gemeenschapsrecht. Daarna zal worden bezien hoe de rechtsbeschermingsbepalingen die in EG-richtlijnen zijn neergelegd, in Nederland zijn
gennplementeerd. Vervolgens wordt ingegaan opde betekenis van hetprocesrecht
uit de Algemene wet bestuursrecht voor de bescherming van communautaire
rechten. Aansluitend komt de toepassing van de prejudiciale procedure door
Nederlandse bestuursrechters aan de orde. Deze paragraaf wordt afgesloten met
enkele beschouwingen inzake de procesrechtelijke consequenties van de
samenwerking tussen de Commissie en de Nederlandse bestuursrechter.
2.2

In Nederland geen constitutionele belemmeringen

Zoals in de voorgaande hoofdstukken is aangegeven, heeft het Hof van Justitie
reeds in de jaren zestig en zeventig beslist dat de doorwerking van het gemeenschapsrecht in de lidstaten niet afhankelijk is van het constitutionele recht van
die lidstaten en ook niet door dat constitutionele recht kan worden beperkt.7 Dit
betekent evenwel geenszins dat de rechterlijke instanties in de verschillende
lidstaten zich zonder meer hebben neergelegd bij de voorrang en rechtstreekse
werking van het gemeenschapsrecht. Met name in Duitsland en Frankrijk hebben
bepaalde rechterlijke instanties de afgelopen decennia geweigerd de door het Hof
van Justitie voorgeschreven lijn integraal te volgen:
In de Nederlandse jurisprudentie zijn geen voorbeelden te vinden van
dergelijke uitspraken: de leer van hetHof van Justitie metbetrekking totde autonomie, voorrang en rechtstreekse werking van het gemeenschapsrecht is in de
Nederlandse rechtspraak zonder principiele bezwaren ontvangen. In dit verband
kan op de volgende drie factoren worden gewezen:

6

7
8

Zie voor beschouwingen over de doorwerking van het gemeenschapsrecht vanuit het perspectief
van de overheid (onder meer) Steyger 1996.
Zie in het bijzonder de uitspraken Van Gend en Loos, Costa-ENEL (hoofdstuk 2, § 4.2) en

Simmenthal (hoofdstuk 4, § 4).
Zie bijv. de uitspraak van de Conseil d'Etat in de zaak Cohn-Bendit uit 1978 met betrekking
tot rechtstreekse werking van richtlijnbepalingen en de Solange-jurisprudentie van het Bundesverfassungsgericht met betrekking tot de grondrechtenbescherming.

189

Hoofdstuk 7

a.

Grondwettelijk stelsel

De opeenvolgende Nederlandse grondwetten lieten (en laten) betrekkelijk veel
ruimte aan de doorwerking van het recht van internationale oorsprong, waaronder

het gemeenschapsrecht. In dit verband kan worden gewezen op artikel 90, dat de
regering opdraagt de ontwikkeling van de internationale rechtsorde te bevorderen.
Van groot belang is voorts het huidige artikel 92, ingevolge welke bepaling bij
of krachtens verdrag aan volkenrechtelijke organisaties bevoegdheden tot
wetgeving, bestuur en rechtspraak kunnen worden opgedragen. De vrijwel
gelijkluidende voorganger van deze bepaling is in 1953 in de Grondwet opgenomen,
dus nog voor dat het EEG-verdrag in werking trad: Met betrekking tot de
doorwerking van bepalingen van internationale oorsprong in de Nederlandse
rechtsorde zijn (vooral) de artikelen 93 en 94 van de Grondwet van belang. Artikel
93 geeft aan dat bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke
organisaties, die naar hun inhoud een ieder kunnen verbinden, verbindende kracht
hebben nadat zij zijn bekendgemaakt. Ingevolge artikel 94 vinden binnen het
Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften geen toepassing, indien deze
toepassing niet verenigbaar is meteen ieder verbindende bepalingen van verdragen
en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties. Overigens luidden de
voorgangers van artikel 93 (artikel 66 van de Grondwet 1953) en 94 (artikel 66
van de Grondwet van 1956) niet fundamenteel anders dan de huidige bepalingen.
De Grondwetgever heeft dus geen wijziging gebracht in de periode sinds de
totstandkoming van de EG.

b.

Monistische opvatting in de jurisprudentie

In de literatuur is er op gewezen dat de tekst van de artikelen 93 en 94 op gespannen
voetstaat metde jurisprudentie en (zelfs) metde bedoeling van de grondwetgever. 10
Dit is niet de plaats om uitgebreid op deze problematiek in te gaan.11 Wel is van
belang vast te stellen wat nu geldend recht is op het gebied van de doorwerking
van internationaal recht in de Nederlandse rechtsorde.

Volgens Kummeling blijkt uit de jurisprudentie,2 (die teruggaat tot de
negentiende eeuw) dat bepalingen van internationale verdragen automatisch in
de Nederlandse rechtsorde werken zodra ze werken in de verhouding tussen staten
onderling, en werd door deze jurisprudentie een monistisch systeem ten aanzien
van de interne werking van internationaal recht in de Nederlandse rechtsorde

9
10
11

12
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Van der Vlies & Widdershoven 1998, p. 5-7.
Kummeling 1995, p. 370.
Vlemminx en Boekhorst (2000, p. 442-447) wijzen op een aantal problemen in dit verband.
Van de Hoge Raad; Kummeling noemt alleen het arrest van 3 maart 1919, zie volgende noot.
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vastgelegd. De vraag of de betreffende bepaling 'een ieder verbindend' is, is in
dit opzicht blijkens deze jurisprudentie niet relevant. 13
De op artikel 93 van de Grondwet gebaseerde opvatting dat sprake is van
een beperkt monistisch systeem(in die zin dat alleen een ieder verbindende bepaling
rechtstreekse werking hebben) vindt derhalve geen steun in de jurisprudentie. In
de bestuursrechtspraak zijn voorbeelden te vinden van uitspraken waarin de een

ieder verbindende werking van verdragsbepalingen in het midden wordt gelaten
en vervolgens zonder meer wordt overgegaan tot toetsing aan de betreffende
verdragsbepaling.14 In de milieurechtspraak wordt toetsing aan internationale
verdragen daarentegen veelal achterwege gelaten, omdat geen sprake zou zijn van
een ieder verbindende bepalingen:5 Geconcludeerdkan worden dat het (nietgeheel

duidelijke) grondwettelijk stelsel in dejurisprudentie geenszins eenduidig wordt
toegepast.

c.
Constitutioneel toetsingsverbod geldt niet voor communautaire kwesties
Artikel 120 van de Grondwet verbiedt beoordeling van de grondwettigheid van
wetten en verdragen door de rechter. Deze bepaling staat in de weg aan toetsing
16
door de rechter van wetten en verdragen aan fundamentele rechtsbeginselen.
Artikel 120 werpt evenwel geen belemmeringen op aan de werking van het
(ongeschreven) gemeenschapsrecht: 7 Nederlandse rechters zijn zonder meer
18
bevoegd tot toetsing van wetten in formele zin aan het EG-recht. Gelet op deze
factoren moet de conclusie luiden dat de doorwerking van het gemeenschapsrecht
19
niet op constitutionele bezwaren Stuit. Aanpassing van de Grondwet in verband
met de doorwerking van het gemeenschapsrecht is dan ook niet nodig. Rechterlijke
instanties kunnen toepassing geven aan het gemeenschapsrecht zonder in conflict
te komen met de Grondwet.

13

14

15

16
17
18
19

Kummeling 1995 , p. 370-372, onder verwijzing naar HR 3 maart 1919, NJ 1919,371, en TK
1977-1978, 15049 (R 1100), nr. 3, p. 12 en TK 1979-1980, 15049 (R1100), nr. 7, p. 17.
Kummeling volgt op dit punt de visie van Kortmann. Volgens laatstgenoemde geeft de huidige
Grondwet 'nog steeds geen uitdrukking aan de monistische opvatting inzake de werking van
(alle soorten) verdragsbepalingen, hoewel deze reeds lang in de jurisprudentie en doctrine
is erkend. Artikel 93 brengt geen wijziging inhet constitutionele recht op dit punt.' (Kortmann
1987, p. 276.)
CRvB 22 april 1997, JB 1997, 158 (aangehaald door VIemminx en Boekhorst 2000, p. 445.
Overigens gaat de ABRS in milieuzaken standaard na of er sprake is van een ieder
verbindendheid.
Recentelijk ABRS 10 februari 2000, M en R 2000/12, nr. 122, met kritische noot Bastmeijer
en Verschuuren.

HR 14 april 1989, AB 1989,207.
Zoals in de voorgaande hoofdstukken naar voren is gekomen kan het constitutionele recht
van de lidstaten geen afbreuk doen aan de doorwerking van het gemeenschapsrecht.
Zie bijv. de in hoofdstuk 8 (§ 3.3) te behandelen WHV-zaken.
In gelijke zin Van der Vlies & Widdershoven 1998, p. 5.
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De jurisprudentie van het Hof van Justitie met betrekking tot de autonomie en de
voorrang van het gemeenschapsrecht is in Nederland betrekkelijk algemeen
aanvaard. Dit is weinig verrassend, aangezien de monistische leer die met deze
jurisprudentie in zekere zin aan de lidstaten werd opgelegd20 in Nederland in feite
al de heersende leer was. In het algemeen kan worden gesteld dat zich tot op heden
geen principiele ofconstitutionele problemen hebben voorgedaan bij de toepassing
van het gemeenschapsrecht in de Nederlandse rechtspraak. 21 Rechterlijke instanties
hebben met andere woorden in het Nederlandse recht geen belemmeringen
aangetroffen die hen zouden beperken tot die toepassing overte gaan. Widdershoven en De Lange concluderen dan ook dat Nederlandse rechterlijke instanties
nationale bepalingen die onverenigbaar zijn met het (ongeschreven) gemeenschapsrecht zonder veel omhaal buiten toepassing laten. 22
De gemeenschapstrouw van Nederlandse bestuursrechters is naarmijn mening
soms iets te ver doorgeschoten. In de literatuur is kritisch gereageerd op een
uitspraak van de ABRS waarin de voorrang van het gemeenschapsrecht werd
doorgetrokken naar een niet-rechtstreeks werkende communautaire bepaling. De
Afdeling liet een intern werkende communautaire regeling prevaleren boven de
Wob en ging voorbij aan de Nederlandse Grondwet. 23
2.3

Implementatie van rechtsbeschermingsbepalingen uit richtlijnen

Op welke wijze zijn de in hoofdstuk 2 (§ 3.2) genoemde richtlijnbepalingen in
Nederland geYmplementeerd? In het algemeen bleef de implementatie van deze
richtlijnen beperkt tot omzetting van de materieelrechtelijke bepalingen uit
richtlijnen in die wetten, die de betreffende materie reeds regelden. De in algemene
wetten neergelegde regelingen van de rechtsbescherming waren doorgaans van
zodanige aard dat reeds aan de verplichtingen van bovengenoemde richtlijnbepalingen was voldaan.
Bijvoorbeeld: de richtlijn inzake de toegang tot milieu-informatie (90/313)
is destijds in Nederland geYmplementeerd door middel van een wijziging van
de Wet algemene bepalingen milieuhygiene (thans Wet milieubeheer) en de
Wet openbaarheid van bestuur. Artikel 4 van deze richtlijn is niet afzonderlijk

20
21

Vlemminx & Boekhorst 2000, p. 465.
Donner e.a. 1998, p. 123, onder verwijzing naar Besselink 1996, p. 192-193. in gelijke zin
Meij 1993, p. 33: 'Principiele barrieres tegen de doorwerking van het gemeenschapsrecht

22
23

in de Nederlandse rechtsorde komen in de rechtspraak niet voor.'
Widdershoven & De Lange 1996, p. 642.
Besselink 1996, p. 165 n.a.v. ABRS 7 juli 1995, AB 1997, 117 (zaak Metten). Zie ook De
Lange & Prechal 1996, p. 112 en Hins & De Reede 1997, p. 22.
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geimplementeerd, aangezien de rechtsgang in genoemde wetten (bij de
Rechtbank en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State) reeds
voldeed aan die bepaling.24

Aanwijzing 338 van de Aanwijzingen voor de regelgeving geeft aan dat bij
implementatie zoveel mogelijk wordt aangesloten bij instrumenten waarin de
bestaande wetgeving reeds voorziet. Blijkens de toelichting op deze aanwijzing
is het alleen al om vertraging bij de implementatie te voorkomen van belang zoveel
mogelijk gebruik te maken van bestaande handhavingsmechanismen en systemen
van rechtsbescherming e.d.25 Het spreekt voor zich dat de wetgever er zich bij de
hiervoor weergegeven vorm van implementatie van dient te vergewissen dat de

aangewezen vorm van rechtsbescherming daadwerkelijk voldoet aan de (specifieke)
eisen die de richtlijn stelt.26 In voorkomende gevallen zullen rechtsbeschermingsbepalingen uit richtlijnen en verordeningen daarom ook moeten worden omgezet

in Nederlandse regelingen.
2.4

Belang van het Awb-procesrecht voor de bescherming van commu

nautaire rechten
Tegen het overgrote deel van de besluiten waarmee de Nederlandse overheid
uitvoering geeft aan het gemeenschapsrecht staat, doorgaans na bezwaar, beroep
open bij administratieve gerechten.27 Dit geldt in iets mindere mate ook voor
autonome handelingen van deNederlandse overheid metcommunautaire aspecten.
Ingeval beroep openstaat bij de bestuursrechter is in het algemeen het Awbprocesrecht van toepassing.28 Het eminente belang van het Awb-bestuursprocesrecht

voor de communautaire rechtsbescherming blijkt vooral uit het feit dat dit
procesrecht van toepassing is op de geschillenbeslechting van (vrijwel) alle
administratieve gerechten in Nederland.
Geschillen met communautaire aspecten tussen particulieren en de Nederlandse overheid waarop het Awb-procesrecht niet van toepassing is worden beslecht
op basis van ofwel het civiele procesrecht ofwel het strafprocesrecht. Het antwoord
op de vraag welk van deze nationale procesrechten van toepassing is, is uiteraard
steeds afhankelijk van de Nederlandse wetgeving terzake. Zo is het strafprocesrecht

van toepassing wanneerde wetgeverheeft gekozen voorstrafrechtelijke handhaving

24
25

Kamerstukken li 1995/96,24 613.
Aanwijzingen voor de regelgeving, Den Haag 1996.

26

Zie voor de in dezeparagraaf behandelde materie ook het Nederlandse Fide-rapport uit 1998

27

in SEW 4 (1998), m.n. p. 125.
In het navolgende hoofdstuk zal hierop uitvoeriger worden ingegaan.
Zie artikel 8: 1, eerste lid, van de Awb.

28

193

Hoofdstuk 7
van de materiele normen, en het civiele procesrecht wanneer beslissingen van de
overheid als privaatrechtelijke rechtshandelingen zijn aan te merken, dan wel om
andere redenen niet-appellabel in de zin van de Awb zijn.
Een interessante ontwikkeling op dit punt is dat sommige bepalingen van
hetbestuursprocesrecht in civiele zaken doorde Hoge Raad van overeenkomstige
toepassing worden verklaard. In de literatuur verschijnen de laatstejaren publicaties
van onderzoek naar mogelijkheden tot harmonisatie van de verschillende
procesrechten,29 en wordt een uiteenlopende regeling van sterk vergelijkbare
onderwerpen bekritiseerd. Hierbij dient bedacht te worden dat de totstandkoming
van de Algemene wetbestuursrechtblijkens een van haardoelstellingen 66n groot
harmonisatieproces is, zij het in beginsel van regelingen van administratief procesrecht.30

Eisen gemeenschapsrecht aan Awb
De in hoofdstuk 4 en 5 geformuleerde eisen aan het stelsel van rechtsbescherming
in de lidstaten hebben betrekking op het procesrecht in geschillen met de overheid.
Nu de Nederlandse wetgever dit procesrecht in hoofdzaak in de Awb heeft
neergelegd, zien de communautaire eisen wat Nederland betreft derhalve vooral
op de Awb-regeling van het procesrecht. De vraag in hoeverre in Nederland wordt
voldaan aan de eisen van het gemeenschapsrecht dient dan ook te worden
beantwoord door een analyse van de regeling in met name de hoofdstukken 6,7
en 8 van de Awben de daaropgebaseerdejurisprudentie. Daarnaast is in bijzondere

wetgeving op vele plaatsen afgeweken van de Awb-regeling.31 De vraag of de
Nederlandse rechtsbescherming voldoet aan de communautaire maatstaven kan
in die gevallen dus niet uitsluitend aan de hand van de Awb beantwoord worden.
Aandacht aan gemeenschapsrecht bij totstandkoming Awb
Bij de totstandkoming van de eerste twee tranches van de Algemene wet bestuursrecht is geen systematische aandacht aan de invloeden en eisen van het gemeenschapsrecht besteed.32 Slechts op enkele specifieke deelonderwerpen komt het
33
gemeenschapsrecht in de parlementaire discussie aan de orde.

29

Ten Berge&De Waard 1988, p. 149-180; Vranken& Brenninkmeijer 1992; NJV-preadviezen

30

Vgl. de Memorie van toelichting: Kamerstukken U 1991/92,22495, nr. 3 (PG Awbil, p. 76-78).
Zie bijv. Kooijman 1994 en Kuijpers 1996.
In de woorden van Scheltema: 'Er is niet gestreefd naar een systematische afstemming van
de Awb op het Europese bestuursrecht.' (Scheltema 1996, p. 364)

1991.

31
32
33

De meeste aandacht kreeg het gemeenschapsrecht toen artikel 3:4 aan de orde was. Aangezien
deze bepaling echter betrekking heeft op het materiele bestuursrecht, zal hier verder niet op

worden ingaan (zie in dit verband De Moor-Van Vugt 1995). Voor oorzaken van dit gebrek
aan aandacht: zie Scheltema 1996.
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2.5

Toepassing van de prejudicitle procedure

Een bijzonderaspect van de communautaire rechtsbescherming doorde nationale
rechterbetreft de toepassing van de prejudiciele procedure. In het gemeenschapsrechtelijke deel van deze studie zijn reeds een aantal aspecten van deze procedure
aan de orde gekomen. In deze paragraaf zal worden bezien in hoeverre Nederlandse
administratieve rechters gebruik hebben gemaakt van die procedure. Resultaten
van eerder onderzoek vormen hiervoor een belangrijke bron.34
2.5.1

Kwantitatieve

ge gevens

In kwantitatiefopzicht kan worden gemeld dat tot en met 1997 in totaa1472 prejudiciele zaken van Nederlandse rechters bij het Hof van Justitie zijn binnengekomen.35 Meij geeft aan dat het leeuwendeel van de (honderd) Nederlandse
verwijzingen tussen 1986en 1992 afkomstig is van gespecialiseerde administratieve
rechters die bevoegd zijn op terreinen waarde invloed van het gemeenschapsrecht
duidelijk herkenbaaris (College van Beroep voorhetbedrijfsleven; Belastingkamers
van gerechtshoven en Hoge Raad, alsmede de (Centrale) Raad van Beroep).36 De
algemene administratieve rechter had volgens Meij een bescheiden aandeel in de
bestuursrechtelijke verwijzingspraktijk. Uit de cij fers van het Hof van Justitie en
die van Meij valt af te leiden dat zo'n 60 tot 80% van de verwijzingen afkomstig
is van administratieve rechters. Met enig voorbehoud kan daaruit worden geconcludeerd dat deze administratieve rechters een relatief belangrijke rol vervullen in
de communautaire rechtsbescherming.37 Overigens geven deze cij fers hoogstwaarschijnlijk geen betrouwbare indicatie voor de totale hoeveelheid zaken die door
Nederlandse rechters worden afgedaan en waarbij het gemeenschapsrecht een rol
speelt.38

34
35
36

37
38

Bedoeld zijn (onder meer) Schermers 1987, Korte 1991 en het preadvies van Meij (1993b)
Gerechtelijke statistiek over 1997 van het Hof van Justitie, tabel 17.
Zie in dit verband ook Meij 1999, p. 155.
Er bestaan immers geen indicaties dat toepassing van het gemeenschapsrecht in de civiele of strafrechtspraak met relatief minder prejudiciele verwijzingen geschiedt.
Meij stelt (terecht) dat het aantal uitspraken van Nederlandse rechters, waarin toepassing wordt
gegeven aangemeenschapsrecht, ongetwijfeld vele malen groter is dan dehonderd verwijzingen
naar het Hof tussen 1986 en 1992. Die toepassing is jaarlijks in honderden geschillen
onomstreden (Meij 1993, p. 6). Op sommige terreinen in de milieurechtspraak speelt het EGmilieurecht in vrijwel elke uitspraak een rol.
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2.5.2

Procedurele aspecten bij verwijzing

Uitde jurisprudentieen de statistieken van hetHof van Justitie kan worden afgeleid
dat alle belangrijke Nederlandse administratieve rechters in het verleden prejudiciele

vragen aan hetHofhebben gesteld. Hoewel in theorie niet kan worden uitgesloten
dat zich in het verleden complicaties hebben voorgedaan bij prejudiciele verwijzing

door bestuursrechters, lijkt in het algemeen te kunnen worden geconcludeerd dat
het procesrecht dat door die rechters werd toegepast geen belemmering vormde
39

voor verwijzing naar het Hof.
Het gemeenschapsrechtgaatervan uitdat een prejudiciele verwijzingbij wijze
van tussenuitspraak wordt gedaan, en staat er niet aan in de weg dat tegen een
dergelijke tussenuitspraak volgens hetnationale recht een rechtsmiddel openstaat.
Aldus wordt aan het nationale procesrecht een ruime vrijheid gelaten. De enige
harde grens die het gemeenschapsrecht stelt is dat de nationale rechter volkomen
40
vrij moet zijn al dan niet tot verwijzing over te gaan.
Het Nederlandse administratieve procesrecht lijkt altijd aan die communautaire
eisen te hebben voldaan. Het gegeven dat de Nederlandse proceswetten niet
voorzagen in tussenuitspraken heeft in dit verband niet tot problemen geleid. De
nieuwe regeling van het bestuursprocesrecht in de Algemene wet bestuursrecht
voldoet zonder twijfel aan voornoemde eisen van het gemeenschapsrecht. In
hoofdstuk 8 wordt hierop nader ingegaan. 41

2.5.3

De prejudiciele verwijzingspraktijk

Het feit dat Nederlandse bestuursrechters doorde wetgever voldoende zijn toegerust
om zo nodig van hun verwijzingsbevoegdheid (of -plicht) gebruik te maken, wil
niet zeggen dat er geen kritiek mogelijk is op de toepassing van de prejudiciele
procedure in Nederland.
Ingeval overdejuiste toepassing van hetgemeenschapsrecht 2 in een concreet
geschil geen twij fel bestaat, kan verwijzing naar het Hof van Justitie achterwege
blijven. Achteraf kan in gevallen waarin is afgezien van verwijzing evenwel blijken
dat het gemeenschapsrecht op onjuiste wijze is toegepast. Die onjuiste toepassing
kan het gevolg zijn van onvoldoende kennis van het gemeenschapsrecht op het

39

40

41
42
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Korte concludeert onder meer dat de toepassing van de prejudiciele procedure door
administratieve rechters over het algemeen bevredigend verloopt (Korte (ed.) 1991, p. 78).
In (onder meer) de Bondsrepubliek en in Italie (Costa-ENEL) heeft dit tot problemen geleid,
zoals bleek in hoofdstuk 3.
Zie § 8 van hoofdstuk 8.
Dit begrip toepassing moet ruim worden opgevat. Zo valt ook de vraag of het gemeenschapsrecht
wel relevant is voor de voorliggende zaak hieronder.
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moment dat de nationale rechter uitspraak deed, of vanjurisprudentie van het Hof
van Justitie die kort na de uitspraak van de nationale rechter bekend wordt en
waaruit moet worden geconcludeerd dat die rechter het gemeenschapsrecht in de
uitspraak onjuist heeft toegepast.43 In dergelijke situaties kan (meestal) gesteld

worden dat ten onrechte niet is verwezen naar het Hof. Met name indien tegen
uitspraken van de betreffende instantie geen gewone rechtsmiddelen openstaan,
kunnen ernstige problemen ontstaan.
In de literatuur wordt kritiek uitgeoefend op de verwijzingspraktijk van
Nederlandse administratieve rechters. Zo constateert Meij dat in een toenemend
aantal verspreid gepubliceerde uitspraken dejuistetoepassing van gemeenschapsrecht in geding blijkt en beslist wordt zonder prejudiciele verwijzing.44 Ook in
de verslagen van de Commissie over de controle op de toepassing van het
gemeenschapsrecht is te lezen dat hier en daar vraagtekens worden gezet bij de
toepassing van het gemeenschapsrecht door Nederlandse rechters.45 Ter Kuile heeft
enkele uitvoerige publicaties gewijd aan de zijns inziens onjuiste toepassing van
het gemeenschapsrecht door (onder meer) de Hoge Raad (belastingkamer).46 En
ook anderen hebben zich kritisch getoond.47 In een tweetal 'Securitelkwesties'
tenslotte, besloot de Hoge Raad zonder tot verwijzing overte gaan dat verdachten
geen beroep konden doen op de niet-aanmelding van de (oude) Wet wapens en
Munitie respectievelijk regelingen waarop de blaasproef was gebaseerd. Pas na

verwijzing van deze vraag naarhet Hofdoorde Maastrichtse rechtbank bleek dat
het Hof van Justitie dezelfde mening was toegedaan. 48
Gelet op het voorgaande moet worden vastgesteld dat (bepaalde) Nederlandse
rechters ten onrechte afzien van verwijzing naar het Hof van Justitie. Zonder
uitvoerig in te gaan op de mogelijke consequenties van deze nalatigheid,49 kan

dit worden betreurd.

43

44
45

46

Een recent voorbeeld is de zaak Kohne, waarin het CBb op 1 november 2000 uitspraak deed.

Uitdie uitspraakblijktdat het CBb ineen uitspraak van 22 november 1991 een onjuiste toepassing aan het gemeenschapsrecht had gegeven. Dit werd duidelijk door een uitspraak van het
Hof van Justitie van 5 oktober 1994. In § 6 van hoofdstuk 9 wordt hierop nader ingegaan.
Meij 1993, p. 6-7.
In het verslagover 1996 (PbEG 3-11-1997, C332) worden in dit verband drie uitspraken van
de ABRS genoemd: ABRS 25 juli 1996, AB 1996/425; ABRS 28 oktober 1996, AB 1997/17
en ABRS 25 juli 1996, JB 1996, 189. Zie Prechal & Hancher 1998, p. 507 en 5 1 1.
Achtereenvolgens: Ter Kuile 1993, p. 1136-1141; Ter Kuile 1994, p. 381-390 en Ter Kuile
1995.

47
48
49

Jans, Noot bij AGvB 17-2-1993, SEW 7/8 (1993), p. 618-622, en De Lange & Prechal 1996,
p. 112 over de reeds genoemde zaak Metten.
HR 25 november 1997, AB 1998/48 en HR 25 november 1997. AB 1998/49. De verwijzing
van de rechtbank Maastricht betrof de zaak Lemmens, zie hoofdstuk 2, § 5.
Zo is het m.i. geenszins uitgesloten dat de staat in die gevallen aansprakelijk kan worden gesteld
voor eventuele schade als gevolg van onrechtmatige rechtspraak. Zie reeds hoofdstuk 3, alsmede
de Brasserie-uitspraak van het Hof van Justitie.
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2.6

Procesrechtelijke consequenties van de rol van de Commissie in

procedures bij de nationale rechter
In paragraaf 4 van hoofdstuk 3 is ingegaan op de communautaire vormgeving van
de samenwerking tussen de nationale rechter en de Commissie bij het mededingingsrecht en bij steunverlening. Die samenwerking stelt eisen aan (onder meer)
de bevoegdheden van nationale rechterlijke instanties. Daarnaast kan het nodig
zijn dat een nationale kortgedingrechterEG-instellingen als de Commissie wenst
te horen in geschillen waarin de rechtmatigheid van besluiten van die instellingen
wordt betwist.50 Het is primair de taak van de nationale wetgever om de nationale
rechter die bevoegdheden te verschaffen. In deze paragraaf komt aan de orde in
hoeverre de Nederlandse wetgeverin de Algemene wet bestuursrecht een afdoende

regeling heeft getroffen.
Het is allereerst de vraag hoe de Commissie in Awb-termen moet worden
gekwalificeerd. De Commissie valt als EG-instelling niet onder het begrip
bestuursorgaan in artikel 1:1 van de Awb. In de Memorie van toelichting bij die
bepaling heeft de regering aangegeven dat het bereik van de Awb zich niet uitstrekt
(en zich ook niet kan uitstrekken) tot colleges die bij of krachtens verdrag zijn
ingesteld. Daarbij werd met name gewezen op de organen van de Europese
Gemeenschappen. De hierarchische verhouding tussen supranationaal recht en
nationaal recht staat er volgens de regering immers aan in de weg dat de
Nederlandse wetgever voorschriften vaststelt voorde uitoefening van bevoegdheden
door organen die zijn ingesteld krachtens internationale regelingen.51 Nu de
Commissie geen bestuursorgaan in de zin van de Awb kan zijn, kan zij evenmin
als belanghebbende in de zin van artikel 1:2, tweede lid, worden beschouwd. Het
tweede lid heeft immers uitsluitend betrekking op bestuursorganen. Voorts ligt
het niet erg voor de hand de Commissie op grond van het eerste lid van artikel
1:2 Awb als belanghebbende te beschouwen.
Het ligt verder niet voor de hand de Commissie als partij te kwalificeren,
aangezien daarvoor slechts eisers, gedaagden en derden-belanghebbenden in
aanmerking komen. Als partij kunnen ingevolge artikel 8:26 slechts belanghebbenden worden toegelaten tot het geding. De verplichtingen die in de artikelen 8:278:31 aan partijen worden opgelegd (ondermeer verschijningsplicht en inlichtingenplicht) lijken dan ook niet van toepassing op de Commissie. De enige andere
mogelijkheid lijkt te zijn dat de Commissie of de daarbij werkzame ambtenaren
te kwalificeren als getuige of deskundige in de zin van afdeling 8.1.6 van de Awb.
Twijfelachtig is echterofde bepalingen die op getuigen en deskundigen betrekking

50

51
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Zie in dit verband De Lange & Prechal 1996, p. 124 en Widdershoven 1996, p. 180-181.
Kamerstukken Il 1988/89, 21 221, nr. 3 (PG Awb 1, p. 134)
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hebben (8:33,8:34,8:46,8:47,8:60, en 8:63) wel voldoende zijn toegespitst op
de bijzondere hoedanigheid van de Commissie.52 Denkbaar is evenwel dat de
Commissie valt onder het begrip 'anderen' in artikel 8:45, eerste lid, van de Awb.
Die bepaling geeft de rechter dan de mogelijkheid de Commissie te verzoeken
schriftelijke inlichtingen en stukken in te zenden. De rechter lijkt de Commissie
daartoe niet te kunnen dwingen, nu hettweede lid van artikel 8:45 alleen betrekking
53

heeft op bestuursorganen.
OpEG-niveau zal een bepaling moeten worden vastgesteld die deCommissie
verplicht in voorkomende gevallen aan een nationale rechter inlichtingen te
verschaffen.54 Daarnaast lijkt het wenselijk in de Awb de mogelijkheid op te nemen
55
dat de rechter de Commissie oproept teneinde inlichtingen te verstrekken.
Blijkens de Memorie van toelichting gaat de wetgever er overigens van uit dat
de rechterbij onwilligheid personen kan dwingen als getuige op te roepen omeen

56

verklaring af te leggen.
Een ander mogelijk probleem is de status van de informatie die ambtenaren
van de Commissie aan de bestuursrechter geven. Niet ondenkbaar is dat de
Commissie haar eigen onderzoek nog niet afgerond heeft, zodat een definitief
antwoord inzake (bijvoorbeeld) de verenigbaarheid van steun metde gemeenschappelijke markt nog niet kan worden gegeven. Anderzijds zou de Commissie
informatie in bepaalde gevallen slechts ondergedeeltelijke geheimhouding kunnen
ofwillen verstrekken.57 Artikel 8:29 van de Awb leent zich daarevenwel niet toe,
nu daarin alleen partijen en bestuursorganen worden genoemd. De rechter zal deze
bepaling in voorkomende gevallen (zoveel mogelijk) analoog moeten toepassen.
Gezien de exclusieve bevoegdheid van de Commissie op de terreinen
mededinging en steunverlening zal de rechter niet op dezelfde wijze met
standpunten van de Commissie kunnen omgaan als hij gewend is te doen met

informatie van Nederlandse bestuursorganen. Verder zullen de partijen in het
nationale geding in de gelegenheid moeten worden gesteld te reageren op de
informatie van de Commissie. 58

52

53
54
55

Bovendien zijn ze in kort geding niet van toepassing. De Lange en Prechal concluderen dan
ook dat de Awb thans geen goede mogelijkheid biedt om de Commissie in kort geding op een
passende wijze zijn stem te laten horen (De Lange & Prechal 1996. p. 124, noot 51).
En de Commissie blijkens het voorgaande niet onder die categorie valt.
De samenwerkingsbekendmakingen gaan in dit verband niet ver genoeg.
Ter toelichting daarvan zou de wetgever kunnen wijzen op de overwegingen van het Hof in
de zaak Zwartveld (ziehoofdstuk 3, § 4.1). De Langeen Prechal achtenhet eveneens denkbaar
dat in de Awb een speciale voorziening voor de EG wordt gecreeerd, die wellicht ook op de
andere instellingen dan de Commissie betrekking zou kunnen hebben (De Lange & Prechal
1996, p. 124).

56
57
58

Kamerstukken II 1991/92,22 495, nr. 3 (PG Awb II, p. 442)
Dit speelt met name in mededingingszaken.
Wetswijziging lijkt hiervoor niet noodzakelijk.
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Deze korte inventarisatie laat zien dat geenszins vaststaat dat (hoofdstuk 8 van)
de Awb in alle opzichten voldoende is toegespitst op deelname van de Commissie
aan het geding. De Awb-wetgever heeft tot op heden alleen oog gehad voor

particuliere partijen en Nederlandse bestuursorganen. Het verdient aanbeveling
de bestuursrechter bevoegd te verklaren de Commissie als verweerder dan wel
anderszins op te roepen en een voorziening te treffen dat de Commissie zich ook
op artikel 8:29 van de Awb kan beroepen.

3

Beinvloeding van het procesrecht door het gemeenschapsrecht en
door andere verdragen

In de voorgaande hoofdstukken is uitvoerig beschreven welke eisen en randvoor-

waarden het gemeenschapsrecht stelt aan het stelsel van rechtsbescherming in de
lidstaten. Los daarvan wordt dit stelsel (ook) beYnvloed doorbepalingen van andere

verdragen dan die betreffende de Europese Gemeenschappen. Hierbij dient met
name te worden gedacht aan artikel 6 van hetEVRM.59 Bij vergelijking van beide
mechanismen ontstaat het volgende beeld:

a. Artike16EVRM vormteen geschreven rechtsbron van verdragsrechtelijke
aard. Dankzij het toezichtsmechanisme van het EVRM beroep bij het EHRM
tegen uitspraken van hoogste rechterlijke instanties van de verdragsstaten - is
betrekkelijk uitvoerigejurisprudentie ontstaan overdebetekenis van deze verdragsbepaling. Bernvloeding van de nationale rechtsbescherming door het gemeen-

schapsrecht is gecompliceerder: hoofdzakelijk via de prejudiciele procedure is
hetHofvan Justitie in hetbelang van een uniforme werking van hetgemeenschapsrecht eisen gaan stellen aan het nationale procesrecht. Het gemeenschapsrecht zelf
bevat nauwelijks wettelijke eisen aan het nationale procesrecht.60 De gemeenschapsrechtelijke eisen vormen derhalve een hoofdzakelijk ongeschreven

rechtsbron.
b. Sinds het begin van de jaren tachtig is in de Nederlandse literatuur,
wetgeving en rechtspraak uitvoerig aandacht besteed aan de betekenis van artikel
6 EVRM voor het Nederlandse bestuursprocesrecht.6' Als gevolg van uitspraken

59

Een andere bepaling is artikel 14 IVBP. Aangezien deze bepaling weinig toevoegt, wordt er
verder niet op ingegaan.

60

Zie de hoofdstukken 2 en 4.
Voorde NVIR werdenreeds in 1960 (Tammes en Veegens) en in 1976 (Meuwissen en Alkema)

61

preadviezen uitgebracht met betrekking tot het EVRM als geheel. Ook in hun dissertaties gingen
Meuwissen (1968) en Alkema(1978) hierop in. G.J. Wiarda komt de eer toe alseerste aandacht
te hebben besteed aandebetekenis van artikel 6 voorhetadministratieve recht (Wiarda 1979).
Vanaf dat moment kwam de stroom literatuurop gang. Belangrijkepublicaties zijn onder meer

200

Gemeenschapsrecht en Nederlandse rechtsbescherming

van hetEHRM zijn wettelijkeregelingen van administratiefprocesrechtingrijpend
gewijzigd.62 Zo is het Kroonberoep voor het grootste deel afgeschaft en vervangen
dooreen rechtsgang bij de AGRS opgrond van de Tijdelijke wet Kroongeschillen
(tot de inwerkingtreding van de Awb). Verder werd de vaste deskundigenprocedure
in de Beroepswet gewijzigd en is de bevoegdheid van bestuursorganen om
uitspraken van het CBb naast zich neerte leggen afgeschaft. Hetbelang van artikel
6 EVRM is door deze ontwikkelingen diep doorgedrongen in het bewustzijn van
de advocatuur, de rechterlijke macht, wetgevingsjuristen etc.63 Dat ook het
gemeenschapsrecht eisen stelt aan het nationale procesrecht is veel minder
doorgedrongen.64 Pas sinds uitspraken van het Hof van Justitie in dejaren negentig
(Emmott, Francovich, Brasserie du P8cheur) is in de Nederlandse literatuur en
rechtspraak uitvoeriger aandacht voor de implicaties van het gemeenschapsrecht
voorde nationale rechtsbescherming ontstaan. Het EVRM heeft in ditopzichtdus

een voorsprong.
c. Nederlandse rechterlijke instanties hebben inmiddels ruime ervaring
opgedaan met beroepen op bepalingen als artikel 6 EVRM. Al dan niet onder
verwijzing naar de jurisprudentie van het EHRM gaan zij ertoe over aan die
bepaling rechtsgevolgen te verbinden die van groot belang zijn voor het verloop
van procedures. Hoewel artikel 6 EVRM vooral belangrijke gevolgen heeft voor
het strafprocesrecht hebben ook administratieve rechterlijke instanties belangrijke
consequenties aan die bepaling verbonden. Zo zijn wettelijke bepalingen met
betrekking tot het griffierecht buiten toepassing gelaten;65 wordt het appalverbod
nu en dan doorbroken;66 is de toepassing van artike18:29 Awb in bepaalde gevallen

62

63

64
65
66

het NJV-preadvies van Hirsch Ballin uit 1983, de bundel Kroonberoep en artikel 6 ECRM
(1986).de dissertaties van De Waard (1987) en Brenninkmeijer (1987) enhet standaardwerk
van Dijk en Van Hoof (1990). Zie verder bijv. Simon (1999a) en Jansen (2000).
Het meest bekend zijn de uitspraken inzake Benthem, Feldbrugge en Van de Hurk. Deze hebben
betrekking op het administratief procesrecht dat aan de Awb vooraf ging. Een van de
doelstellingen van de Awb was het in overeenstemming brengen van het Nederlandse
bestuursprocesrecht met artikel 6 EVRM. Het staat overigens geenszins vast dat dit geheel
is gelukt, getuige bijvoorbeeld de Procola-uitspraak van het EHRM in verhouding tot de
Nederlandse Raad van State. Zie De Waard en Kohne, 1998. Ook Nederlandse rechterlijke
instanties hebben zich kritisch getoond over de verenigbaarheid van het Awb-procesrecht met
artikel 6 EVRM, zoals hierna zal blijken.
Frappant is dat in een standaardwerk als Tak 1995 veelvuldig wordt ingegaan op artikel 6
EVRM terwijl voor de invloed van het gemeenschapsrecht wordt verwezen naar de specifieke
literatuur.
In gelijke zin: Voogt 1989.
Pres. Rb. Assen. 21 maart 1994, JB 1994,77 (Hoogenboom 1995, p. 27-44); Rb. Assen 8
november 1995, NJB-katern1995, 160.
CRvB 28 juli 1994, JB 1994,221, AB 1995, 133, Rawb 1995,9; HR 24 maart 1995, RvdW
1995,71. (Zie Simon 1998, p. 561 met verdere verwijzingen.)
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in strijd geacht met artikel 6;67 is vastgesteld dat een categorische uitsluiting van
openbare behandeling (artikel 8:62) zich niet verdraagt met artikel 6 lid 1;68 en
is de zekerheidsstelling van de WAHV onder omstandigheden strijdig met deze
bepaling geoordeeld.69 De situaties waarin Nederlandse bestuursrechters het
bestuursprocesrecht vanwege hetgemeenschapsrechtop een andere wijze invullen
(of zelfs bepalingen daarvan buiten toepassing laten) zijn veel minder talrijk.70

Geconcludeerd kan worden dat artikel 6 EVRM een uiterst belangrijke
bepaling voor het Nederlandse bestuursprocesrecht is.71 De doorwerking van de
in deze bepaling neergelegde waarborgen geschiedt tot op heden op veel grotere
schaal dan de doorwerking van de communautaire eisen aan de nationale
rechtsbescherming. Zo hebben laatstgenoemde eisen, anders dan artikel 6 EVRM,
nog niet geleid tot ingrijpende wetswijzigingen.

4

De betekenis van het gemeenschapsrecht voor het Nederlandse
bestuursprocesrecht; een introductie

In de hoofdstukken 4,5 en 6 is een uitvoerig overzicht gegeven van de eisen en
randvoorwaarden die het gemeenschapsrecht stelt aan de rechtsbescherming tegen
(vooral) de overheid. Zoals aangegeven heeft een deel van die eisen en randvoorwaarden (slechts) specifieke betekenis en hebben de overigeeisen en randvoorwaarden een algemene strekking.

In de navolgende hoofdstukken 8 en 9 zal worden bezien wat de gevolgen
van deze eisen voor het Nederlandse stelsel van rechtsbescherming tegen de
overheid zijn. Daarmee wordtde tweede vraag uitde probleernstellingbeantwoord.

Terbevordering van de overzichtelijkheid van deze analyse is ervoorgekozen een
onderscheid te maken tussen de eisen die betrekking hebben op de toegang tot
de rechter (hoofdstuk 8) en de eisen die betrekking hebben op de behandeling van
het geschil door de rechter (hoofdstuk 9).

67

Pres. Rb. Amsterdam 27 mei 1994, Awb katern 1994,65 (Simon 1998, p. 378).

68

CRvB 25 februari 1998, JB 1998/61.

69

HR 31 januari 1995, NJ 1995, 598 en HR 30 januari 1996, DD 96.195. Zie Simon 1998, p.
390-391, met verwijzingen.
Dit zal blijken in de twee navolgende hoofdstukken.
Tak noemt deze bepaling zelfs als eerste, geschreven bron van het Nederlandse bestuursproces-

70
71

recht (Tak 1995, p. 50)
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Toegang tot de rechter in het bestuursrecht

1

Inleiding

In het vorige hoofdstuk is ingegaan op een aantal algemene aspecten van de
communautaire rechtsbescherming tegen de overheid in Nederland. In dit hoofdstuk
zal worden bezien hoe de toegang tot de rechternaarNederlands recht zich verhoudt
tot de communautaire eisen terzake. De centrale onderzoeksvraag in dit hoofdstuk
kan dan ook als volgt worden geformuleerd: in hoeverre voldoet het Nederlandse
stelsel van rechtsbescherming tegen de overheid op het gebied van de toegang
tot de rechter aan de gemeenschapsrechtelijke eisen terzake? De bespreking van
het Nederlandse bestuursprocesrecht op dit punt geschiedt in het licht van de in
hoofdstuk 4 en 5 geformuleerde jurisprudentie van het Hof van Justitie. Dit
hoofdstuk geeft een gedeeltelijk antwoord op de tweede onderzoeksvraag van de
probleemstelling. De overige aspecten van deze vraag komen in hoofdstuk 9 aan
de orde.

De indeling van dit hoofdstuk is als volgt. In de navolgende paragraaf wordt
aandacht besteed aan de rechtsmachtverdeling van de civiele - en de administratieve
rechter na de inwerkingtreding van de Awb, en in het bijzonder aan (de betekenis
van) het besluitbegrip. Vervolgens zal worden stilgestaan bij de mogelijkheden
tot het verkrijgen van onmiddellijke rechtsbescherming tegen de overheid via de
procedure inzake voorlopige voorziening. De vierde paragraaf heeft betrekking
op het belanghebbendebegrip. In de vij fde paragraaf wordt aandacht besteed aan
de werking van termijnen in relatie tot de toegang tot de rechter. Voor elk van
deze categorieen wordt (voor zover van belang voor deze studie) ingegaan op de
bedoeling van de wetgever en op de jurisprudentie, alsmede op (mogelijke)
knelpunten in het licht van het gemeenschapsrecht. Vervolgens wordt ingegaan
op financitfle belemmeringen van de toegang tot de rechter: de regeling van het

griffierecht en de kosten van rechtsbijstand (paragraaf 6). Onder de noemer
restcategorie worden vervolgens nog enkele andere aspecten van de toegang tot
de bestuursrechterbesproken. In paragraaf 8 wordt ingegaan op de mogelijkheden
tot aanpassing van het procesrechtelijk kader voor prejudiciele verwijzingen.
De conclusies met betrekking tot de toegang tot de rechter worden niet in
dit hoofdstuk maarin het afsluitende hoofdstuk van deze studie opeen rijtje gezet.
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2

Toegang tot de (bestuurs)rechter

2.1

Algemene eisen inzake toegang tot de rechter

Het gemeenschapsrecht schrijft voor dat tegen besluiten en andere handelingen
van de overheid die van invloed zijn op de uitoefening van communautaire rechten
beroep openstaat bij een rechterlijke instantie: Toegang tot de rechter dient ook
open te staan tegen bindende adviezen van nationale organen die krachtens
communautaire voorschriften voorafgaan aan bepaalde besluiten van de Commissie.2

2.2

De Nederlandse situatie

Rechtsbescherming tegen overheidshandelingen is in Nederland primair
toevertrouwd aan de administratieve rechtspraak; daarnaast vervult de civiele
rechtereen restfunctie. In algemene zin kan reeds worden opgemerkt dat dit stelsel
niet in strijd is met de communautaire eisen; het gemeenschapsrecht eist niet dat
tegen besluiten beroep moet openstaan bij een administratieve rechter. Het gaat
er (slechts) om dat de oordelende instantie als rechterlijke instantie kan worden
aangemerkt, waarbij de onafhankelijkheid het belangrijkste aspect vormt.
Volgens opvattingen in de literatuur vormt het beginsel van toegang tot de
rechter een normatief uitgangspunt in het Nederlandse rechtsstelsel.3 Voor het
bestuursrecht betekent dit (grofweg) dat tegen iedere handeling van de overheid
waardoor particulieren nadeel lijden, beroep bij een onafhankelijke rechterlijke
instantie mogelijk moet zijn. In de jurisprudentie van Nederlandse rechters speelt
het beginsel van toegang tot de rechtereen belangrijkerolbij de uitleg van bevoegdheids- en ontvankelijkheidsbepalingen: Bij de totstandkoming van de Awb heeft
de wetgever expliciet aangegeven dat met deze wet (tevens) wordt beoogd het
stelsel van rechtsbescherming overde gehele linie in overeenstemming te brengen
met de eisen die voortvloeien uit artikel 6 EVRM.5 Toegang tot de rechter vormt
een belangrijk aspect van deze eisen.

1
2

3
4

5
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Zaak Heylens, zie hoofdstuk 5, § 1.1
Zaak Borelli, zie hoofdstuk 5, § 1.1.
Zie o.a. Brenninkmeijer 1987, De Waard 1987 (hoofdstuk 5), Ten Berge 1995 p. 34.
Zie onder meer de jurisprudentie van de Hoge Raad, hierna besproken in § 2.3 en 2.5.
Kamerstukken 11 1991/92, 22 495, nr. 3. (PG Awb II, p. 77)
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2.3

Toegang tot de rechter onder het oude procesrecht 6

2.3.1

Algemeen

In de wetgeving die aan de Algemene wet bestuursrecht voorafging was de toegang
tot de administratieve rechter onder meer afhankelijk van het juridische karakter
van de handeling waartegen men wilde opkomen; in de meeste gevallen stond
beroep uitsluitend open tegen beschikkingen. In de Wet Arob werd hieronder

verstaan het schriftelijke besluit van een bestuursorgaan, inhoudende een
publiekrechtelijke rechtshandeling. Besluiten van algemene strekking en rechtshandelingen naar burgerlijk recht waren geen beschikking in de zin van de Wet
Arob (artikel 2). De Ambtenarenwet kende een ruimere categorie appellabele
handelingen: tegen (kortgezegd) besluiten en handelingen ten aanzien van
ambtenaren stond beroep open bij de ambtenarenrechter. 7 Natuurlijke- en
rechtspersonen konden onderde Wet administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie
beroep instellen tegen (kortgezegd) besluiten waardoor zij rechtstreeks in hun
belang getroffen zijn en handelingen te hunnen aanzien genomen: Rechtshandelingen naar burgerlijk recht waren in beide gevallen uitgesloten.' In het sociale
zekerheidsrecht kon in het algemeen slechts beroep worden ingesteld tegen zgn.
voor beroep vatbare beslissingen: individuele beslissingen die in de regel pas op
afzonderlijke aanvraag (maar soms ook ambtshalve) werden verstrekt. Van groot
belang tenslotte is dat tegen een aantal beslissingen slechts beroep kon worden
ingesteld bij de Kroon en derhalve niet bij een onafhankelijke rechterlijke instantie.
Na het bekende Benthem-arrest van het EHRM uit 1985,8 waarin deze gang van
zaken in strijd met artikel 6 EVRM werd geoordeeld, bepaalde de Hoge Raad dat
particulieren uitspraken van de Kroon ter toetsing aan de civiele rechter kunnen
voorleggen. i' Sinds 1 januari 1988 kon in deze geschillen doorde inwerkingtreding
van de Tijdelijke wet Kroongeschillen beroep worden ingesteld bij de Afdeling
Geschillen van bestuur van de Raad van State. 12

7
8

Een summiere bespreking hiervan is noodzakelijk om de betekenis van het besluitbegrip van de
Awb aan te duiden.
Artikel 3 Ambtenarenwet 1929.
Daarnaast stelden bijzondere wetten beroep open bij onder meer het CBb.

9
10
11

Artikel 4 Wet Arbo.
EHRM 23 oktober 1985, AB 1986.1. NJ 1986,2; AAe 1986, p. 229.
HR 6 februari 1986, NJ 1988,926 (ARAL).

12

Zoals ook in het vorige hoofdstuk al even aan de orde kwam.

6
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2.3.2

Rol civiele rechter

De burgerlijke rechter is op grond van het eerste lid van artikel 112 van de
Grondwet bevoegd tot kennisneming van geschillen over burgerlijke rechten en
over schuldvorderingen. Steeds wanneer een burger stelt dat de overheid

(civielrechtelijk) onrechtmatig handelt acht de burgerlijke rechterzich bevoegd. 13
Van belang hierbij is dat de burgerlijke rechter bij de beoordeling van de
ontvankelijkheid van vorderingen uit onrechtmatige daad die tegen overheidslichamen worden ingesteld, nagaat of tegen die handelingen een met voldoende
waarborgen omklede administratieve rechtsgang kan worden gevolgd. Was dat
het geval, dan werd de betreffende vordering niet ontvankelijk verklaard. De
betreffende beschikking werddoorde civiele rechter zowel wat betreft totstandkoming als wat betreft inhoud rechtmatig geacht. Door toepassing van deze leer van
de formele rechtskracht respecteerde de civiele rechter de bevoegdheid van de
betreffende administratieve rechter en de toepasselijke beroepstermijnen. 14
In gevallen waarin op goede gronden kon worden betwijfeld of van een
appellabel besluit sprake was (en derhalve of een administratieve rechtsgang
openstond), namdeHoge Raad uitzonderingen aan opde leer van de formele rechtskracht. Hieruit blijkt dat dit college een groot belang hecht aan het beginsel van
toegang tot de rechter.
Deze situatie deed zich voor in de zaak EKRO. Deze firma betoogde dat de
heffingen die in verband met keurlonen werden opgelegd in strijd waren met het
gemeenschapsrecht. Het betreffende bestuursorgaan had in procedures jarenlang
geen beroep gedaan op het beschikkingskarakter van deze heffingen, maar in een
beroep van EKRO nam men ineens wel het standpunt in dat de heffingen
beschikkingen waren, en de betreffende vorderingen door de burgerlijke rechter
derhalve niet-ontvankelijk moesten worden verklaard. Dit nu achtte de Hoge Raad
niet aanvaardbaar. Indien de stelling van het bestuursorgaan zou worden gevolgd,
15
zou de toegang tot de rechter op onacceptabele wijze worden beperkt.
De door de Hoge Raad erkende beperkingen op het beginsel van de formele
rechtskracht kunnen volgens opvattingen in de literatuur worden teruggevoerd
op twee gronden:6 In de eerste plaats zijn dat situaties waarin de belanghebbende
niet kan worden aangerekend dat hij niet in bezwaar of beroep is gegaan. Naast
de zojuist besproken zaakEKRO kan in dit verband opnieuw het arrestHeesch-Van

13
14
15

16
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HR 31 december 1915, NJ 1916, p. 407 Guldemond-Noordwijkerhout.
Zie bijv. HR 16 mei 1986 Heesch-Van de Akker, AB 1986, 573.
HR 11 november 1988, AB 1989/81 (EKRO-Staat). De benadering van de HR lijkt sterk op
die van het Hof van Justitie in de zaken Emmott en Levez, waarin eveneens misleidend gedrag
van de wederpartij aan de orde was.
Schueler 1997, p. 46.
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Akker worden genoemd:7 De tweede vorm van begrenzing van de leer van

de formele rechtskracht doet zich voor als de overheid heeft erkend dat een

beschikking rechtens onjuist was. Die onrechtmatigheid is dan dus niet meer in
geschil. 18

2.4

Toegang tot de rechter onder de Awb

2.4.1

Algemeen

Ook onderde Awb is dekwalificatie van degedraging van de overheidbeslissend
voor de vraag of daartegen beroep bij de administratieve rechter kan worden
ingesteld. De artikelen 8:1 en 1:3 van de Awb vormen het uitgangspunt voor de
bepaling van de categorie appellabele beslissingen. Volgens het eerste lid van
artikel 8: 1 kan een belanghebbende tegen een besluit beroep instellen bij de
rechtbank. Onderbesluit wordt blijkens het eerste lid van artikel 1:3 verstaan: een
schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke
rechtshandeling. Uitde wetsgeschiedenis blijkt dat metde elementenpubliekrechtelijke en rechtshandeling niets anders wordt bedoeld dan het op rechtsgevolg gericht
zijn van het besluit en dat rechtshandelingen naar burgerlijk recht uitgezonderd
worden:9 In zoverre wordt dus geen wijziging van het stelsel van de Wet Arob
beoogd. Geen beroep kan worden ingesteld tegen algemeen verbindende
voorschriften en beleidsregels (artikel 8:2). Andere bepalingen die relevant zijn
voor de vraag of een besluit appellabel is zijn: artikel 6:2 en de artikelen 8:3 t/m
8:6 Awb. Ingevolge artikel 6:2 worden voor de toepassing van wettelijke
voorschriften in bezwaar en beroep met een besluit gelijkgesteld: de schriftelijke
weigering een besluit te nemen, alsmede het niet tijdig nemen van een besluit. In
deartikelen 8:2 tot en met8:6 Awb wordt een reeks besluiten genoemd waartegen
geen beroep kan worden ingesteld.
In het algemeen is de categorie appellabele besluiten door deze regeling in
aanzienlijke mate uitgebreid. Het meest opvallend is dat tegen besluiten van
algemene strekking (die niet zijn te kwalificeren als algemeen verbindend
voorschrift of beleidsregel) nu beroep bij de administratieve rechter kan worden
ingesteld.

Bij de totstandkoming van de Awb heeft de wetgever uitdrukkelijk overwogen
om inbreuk op een subjectief recht als criterium voor de rechtsingang te kiezen,

17
18
19

HR 16 mei 1986, AB 1986, 573.
Zie HR 26 februari 1988. AB 1989,80 Hot Air-Staat en HR 18 juni 1993, AB 1993, 504 St.
Oedenrode-Van Aarle.
Kamerstukken II 1988/89, 22 221, nr. 3 (PG Awb I, p. 154).
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doch blijkens de Memorie van toelichting achtte men het nog te vroeg voor een
20
dergelijke ornslag in de traditie.
2.4.2

Vergelijking met oude wetgeving

Doorditbegrip appellabele besluiten staat tegen een ruimere categorie bestuurshandelingen beroep open dan voorheen het geval was. Bij de meeste administratieve
gerechten kon voorheen slechts beroep worden ingesteld tegen beschikkingen (Wet
Arob, Beroepswet21). VoorhetCBben de ambtenarenrechterbetekenthetbesluitbe-

grip geen verruiming: de Wet Arbo respectievelijk de Ambtenarenwet gaven deze
colleges reeds de bevoegdheid overbesluiten van algemene strekking te oordelen.
Teneinde de omvang van de rechtsbescherming bij deze colleges niet te verminde-

ren, is voor deze rechtsgangen een ruimer begrip appellabele beslissingen in de
wet opgenomen.22 Voor het sociale zekerheidsrecht biedt het besluitbegrip een
verbetering ten opzichte van de oude situatie, waarin appellabele beslissingen veelal
slechts op afzonderlijke aanvraag werden verstrekt. Deze verruiming van de
categorie appellabele bestuurshandelingen werkt door in de communautaire
rechtsbescherming: tegen besluiten die (beweerdelijk) in strijd zijn met het
gemeenschapsrecht staat (in beginsel) de Awb-rechtsgang open.
Het stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescherming wordt volgens de
Memorie van toelichting eenvoudiger, doorzichtigeren beterindien de administratieve rechter in de regel bevoegd is besluiten van bestuursorganen op hun

rechtmatigheid te beoordelen.23 Door als voorwerp van beroep niet meer de
beschikking maar het ruimere begrip besluit te nemen, verwachtte de regering de
taak van de rechter op dit punt te kunnen verlichten. 24
Als gevolg van de in de Algemene wet bestuursrecht verruimde categorie
appellabele besluiten is de bevoegdheid van de administratieve rechter ten opzichte
van de civiele rechter verruimd.

20
21

Kamerstukken Il 1991/92, 22495 nr. 3, alsmede nr. 10.
De beroepswet sprak zel f slechts over beslissingen, maar in de praktijk bleken deze ongeveer
samen te vallen met het beschikkingsbegrip van de wet Arob. Zie Ten Berge & Tak 1983-1,
p. 217.

22
23
24
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Zo komt artikel 4 Wet Arbo terug in artikel 18 Wbb (zie hierna), en is het stelsel van de
artikelen 3 en 24 Ambtenarenwet opgenomen in artikel 8:1, tweede lid, Awb.
Kamerstukken // 1991/92, 22 495, nr. 3 (PG Awb Il, p. 377).
Kamerstukken // 1991/92, 22 495, nr. 3 (PG Awb Il, p. 378)
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2.4.3

Afwijkend besluitbegrip in bijzondere wetgeving

De Wet bestuursrechtspraak bedrij fsorganisatie (Wbb) kent in artikel 18 een van
de Awb afwijkende regeling van de bestuurshandelingen die appellabel zijn. In
het eerste lid, sub a, valt op dat het moet gaan om besluiten van een lichaam, en
niet, zoals in de Awb, van een bestuursorgaan. Dit gedeelte is overgenomen van
de Wet Arbo (artikel 4, tweede lid, sub a) en niet aangepast aan de uniforme Awbregeling. In de wetsgeschiedenis is hierop niet nader ingegaan.25 Belangrijker is
echter sub b van het eerste lid van artikel 18 Wbb, waarin het begrip handeling
uit de Wet Arbo wordt overgenomen. De categorie appellabele besluiten van
sub a wordt hierdoor uitgebreid, al is deze uitbreiding minder groot dan in het
voordien geldende stelsel van de Wet Arbo. Beroep tegen besluiten van algemene
strekking26 (niet zijnde algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels) valt
nu immers vanwege het verruimde besluitbegrip van de Awb onder a, en niet meer
onderb. In vele tientallen bijzondere wetten is explicietbepaalddat tegen besluiten
op basis van die wet beroep bij het CBb kan worden ingesteld.27 Deze bijzondere
rechtsgangbepaling sluit aan bij het derde lid van artikel 4 Wbb, dat ook al een
voorganger had in de Wet Arbo (artikel 4, vierde lid). De wetsgeschiedenis van
artikel 18 Wbb gaat slechts in op de wijzigingen ten opzichte van artikel 4 Wet
Arbo.28 Waarschijnlijk heeft de wetgever in afwachting van de derde fase HRO
niet teveel overhoop willen halen voor wat betreft het beroep bij het CBb.
2.4.4

Geen beroep tegen algemeen verbindende voorschriften

Een belangrijke vraag is of onder het nieuwe bestuursprocesrecht ook beroep op
de administratieve rechter zou moeten worden opengesteld tegen besluiten,
inhoudende algemeen verbindende voorschriften. Vanuit de Tweede Kamer werd
bepleit deze mogelijkheid in de wet op te nemen. Vanwege een aantal onzekerheden
die zijn verbonden met het openstellen van beroep tegen algemeen verbindende

voorschriften (afwijkende betekenis formele rechtskracht; belanghebbendebegrip;

25

26

27

28

Ten Berge en Tak menen dat de wetgever met'lichaam' in artike14 Wet Arbo kennelijk heeft

gedoeld op 'orgaan' (1983-I, p. 147)
Ten Berge en Tak geven aan dat artikel 4 niet uitsluit, dat beroep hiertegen wordt ingesteld
(1983-1, p. 4 noot 5).
De MvT bij artikel 18 Wbb geeft hiervoor een modelbepaling, waarin wordt aangesloten bij
het Awb-besluitbegrip (PG Awb II, p. 575). De Gids Aanpassingswetgeving Awb geeft aan
welke wetten deze modelbepaling bevatten. De aanwijzingen voor de regelgeving bevatten
ook bepalingen hieromtrent (1996: Aanwijzing 152). Voordien golden er 'Richtlijnen voor
het openstellen van beroep op het College van Beroep voor het bedrijfsleven', vastgesteld
bij besluit van de Minister-President van 24 juni 1986 (Stcrt. 124).
Zie uitgebreider over artikel 4 Wet Arbo: Ten Berge & Tak 1983-1, p 218-219.
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gevolgen werklast rechterlijke macht) achtte de regering het niet gewenst dit beroep
al per 1994 open te stellen.29 Vervolgens namde Tweede Kamereen amendement

aan waarin werd opgenomen dat artikel 8:2 vijfjaren na inwerkingtreding van
de Awb zou vervallen.30 In mei 1997 heeft het kabinet evenwel voorgesteld om
artikel 8:2 op een later tijdstip te laten vervallen dan 1 januari 1999.31 Inmiddels
heeft de Tweede Kamer ingestemd met uitstel voor onbepaalde tijd.
Zolang artikel 8:2 Awb nog van kracht is, kan derechtmatigheid van algemeen
verbindende voorschriften en beleidsregels op twee manieren bij de rechter aan
de orde komen: via een onrechtmatige daadsactie bij de civiele rechterofbij wege
van indirecte (ofexceptieve) toetsing in hetkader van een beroep tegen een uitvoeringsbesluit. In eerstgenoemde procedure kan geen vernietiging van het algemeen
verbindend voorschrift volgen. Welis het mogelijk bij gebleken onrechtmatigheid
een verklaring voor recht inzake onverbindendheid te verkrijgen,32 dan wel een

buitenwerkingstelling33 of een relatief toepassingsverbod. Daarnaast kan een
vordering tot schadevergoeding worden ingediend.34 In kort geding kan worden
beslist tot het buiten toepassing laten van een regeling bij onmiskenbare onverbindendheid. In de literatuur vond onlangs een debat plaats over de bevoegdheden
van de civiele rechter bij de toetsing van regelgeving. Van Maanen stelde daarin
dat de opvatting van een aantal bestuursjuristen, inhoudende dat de civiele rechter

regelingen onverbindend kan verklaren, onjuist is. Beslissend is naar zijn mening
hetgeen in het dictum van de uitspraak is aangegeven; dit dictum heeft alleen
betrekking op de procederende partijen en heeft geen erga omnes-werking. Dat
in de overwegingen van de rechter wordt gesproken van onverbindenheid van de
regeling doetdaarniet aan af.35 Brouweren Schilderhebben die mening vervolgens
bestreden. Volgens hen heeft een uitspraak waarin een regeling onverbindend wordt
geachtjuridische betekenis voor iedereen die onderde reikwijdte van die regeling
valt.36 Van Maanen acht dit op zijn beurt in strijd met de regels van het burgerlijk
procesrecht.37 Genoemde auteurs delen overigens de mening dat het taalgebruik
in de relevante jurisprudentie niet helder is, een deel van de oorzaak van de
controverse.

29
30
31

32
33

34
35

36
37
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Kamerstukken 11 1991/92, 22 495, nr. 3 (PG Awb II. p. 379)
Kamerstukken // 1991/92, 22 495, nr. 3 (PG Awb 11, p. 386-390).
Notitie van 13 mei 1997, Kamerstukken II 1996/1997,25383, nr. 1.
HR 2 april 1965, NJ 1965, 149 (impliciet) en HR 6 mei 1983, AB 1984.101.
HR 1 juli 1983, AB 1984, 103. Eenrechterlijkebuitenwerkingstellingkomt neeropeen verbod
tot uitvoering van een regeling.
HR 24 januari 1969, NJ 1969, 316.
Van Maanen 2000, p. 99-101.
Brouwer en Schilder 2000, p. 184-186.
Van Maanen 2000, p. 187-188.
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Bij indirecte of exceptieve toetsing wordt het betreffende algemeen verbindende
38
voorschrift, bij gebleken onrechtmatigheid, eveneens buiten toepassing gelaten.
In de literatuur wordt deze wijze van toetsing als een weinig effectieve omweg
beschouwd. 39 Justitiabelen worden dan immers gedwongen beroep in te stellen
tegen alle afzondelijke uitvoeringsbesluiten.
Het openstellen van vernietigingsberoep tegen algemeen verbindende
voorschriften*' bij de bestuursrechter leidt tot een effectievere vorm van rechtsbescherming tegen deze categorie van besluiten. De argumenten die tegen een
dergelijke rechtsgang worden genoemd luiden kortgezegd als volgt. In de eerste
plaats wordt gevreesd voor een aanzuigende werking, omdat belanghebbenden
bij latere beschikkingen veiligheidshalve dit beroep reeds vooraf zullen instellen.
Bovendien zou het beroep op de bestuursrechter vaker worden ingesteld dan thans
vorderingen bij de burgerlijke rechter worden ingediend. In het verlengde daarvan
zouden bestuursorganen door de dreiging van vernietigingsberoep tegen hun
regelgeving meerdan thans in onzekerheid komen te verkeren overde rechtmatigheid van hun beleid.41
Naar mijn mening wegen deze argumenten niet zwaar genoeg om een
rechtstreeks beroeptegen algemeen verbindende voorschriften bij de bestuursrechter
nog langeruit te sluiten.42 Uiteraard dientditberoepopzorgvuldige wijze te worden

vormgegeven. Zo dient ersprake te zijn van een zekerevenwicht: de bestuurswetgever dient niet het risico te lopen dat te pas en te onpas een vernietigingsberoep
wordt ingesteld, terwijl het anderzijds niet praktisch onmogelijk mag zijn omeen
dergelijk beroep in te stellen. Denkbaar is dat het beroepsrecht wordt beperkt tot
collectieven zoals vakbonden en ondernemersverenigingen. Dit geldt in het
bijzonder wanneer de betreffende regeling niet voorziet in appellabele
uitvoeringsbesluiten.43 Verder lijkt een relatief hoog griffierecht en verplichte
44

procesvertegenwoordiging aangewezen.
De rechtsbescherming tegen de overheid kan op een efficientere manier
verlopen indien de bestuursrechter de bevoegdheid krijgt algemeen verbindende
voorschriften op hun rechtmatigheid te toetsen en eventueel te vernietigen. Daardoor
kan snellerduidelijkheid ontstaan overderechtmatigheid van algemene regelingen.

38
39
40

Zie bijv. Vz. ABRS 10 februari 1997, JB 1997/99.
Van Male 1988, p. 495.
Met uitzondering van wetten in formele zin. Van Male (1988) gebruikt in dit verband de term
bestuurswetgeving.

41

Dit zijn de argumenten die de regering tegen het rechtstreekse beroep aanvoerde, zie
Kamerstukken 11 1991/92,22 495, nr.3, p. 93/94, alsmede Lubberdink 1996, p. 9-10.

42

Daarbij sluit ik mij aan bij o.m. Polak en Van Buuren (1987), Van Male (1988) en Bok (1991).
In gelijke zin Lubberdink 1996, p. 14.
Zie verder over de vormgeving Lubberdink 1996.

43
44
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Met name de verenigbaarheid van Nederlandse (uitvoerings-) regelingen met het
gemeenschapsrechtzouopdie wijzerelatief snel kunnen worden beoordeeld. Deze
uitvoeringsregelingen worden doorgaans in de vorm van algemene maatregelen
van bestuur of ministeriele regelingen vastgesteld,45 en dat is precies de categorie
besluiten waartegen middels het vervallen van artikel 8:2 Awbeen vernietigingsberoep zou moeten worden opengesteld.
Over de vormgeving van dit rechtstreekse beroep nog het volgende: in het
belang van de rechtseenheid zou dit beroep niet bij de rechtbanken in eerste aanleg
moeten worden ondergebracht maar bij een hogere instantie. Lubberdink pleit
daarentegen tegen een dergelijke vorm van concentratie van rechtsmacht. Achtergrond daarvan is vrees voor verstoring van het evenwicht tussen de staatsmachten.
Volgens Lubberdink zou beroep in twee instanties moeten worden opengesteld,
netals bij de huidige appellabelebesluiten.46 Dit lijkt mij onaantrekkelijk vanwege
het gevaardat verschillende rechtbanken mogelijk tegelijkertijd overde verbindend-

heid van wetgeving moeten oordelen. Justitiabelen en bestuursorganen hebben
behoefte aan een snel en gezaghebbend rechterlijk oordeel overde rechtmatigheid
van deze verbindendheid. Bovendien past het voorstel van Lubberdink niet goed
bij de (eveneens door hem voorgestelde) beperking van het beroepsrecht tot
collectieven.
Uiteraard dient het bevoegde college voldoende afstand tot het openbaar
bestuur te houden, en daarom is de Raad van State in de huidige constellatie mijns
inziens minder geschikt.47 Voorts dient het ongebruikt verstrijken van beroepstermijnen niettot gevolg te hebben dat de rechtmatigheid van de betreffende regeling

rechtens vaststaat. 48
Toetsing van wetten in formele zin aan de Grondwet en aan algemene
rechtsbeginselen blijft buiten de bevoegdheid van de rechter. Deze problematiek
staat los van artikel 8:2 van de Awb. Zoals in hoofdstuk 7 is gebleken vormt het
Nederlandse constitutionele recht geen belemmering voor de toetsing van

overheidshandelingen aan het gemeenschapsrecht.

45

46
47
48
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Zie Donner e.a. 1998, p. 123.

Lubberdink 1996, p. 18.
Vergelijk de Procola-discussie en het feit dat de Raad van State zich in zijn adviestaak ook
nu al in abstracto uitlaat over de rechtmatigheid van voorgenomen regelgeving.
Dit was ook het standpunt van de regering: Kamerstukken //, 1991/92,22495, nr. 3 (aangehaald
door Lubberdink 1996, p. 16.)
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2.4.5

Jurisprudentiele uitbreiding van de categorie appellabele besluiten

Niet alleen door de Awb zelf, maar ook door de jurisprudentie op grond van de
Awb is de categorie appellabele besluiten verruimd. In het bijzonder wordt nu
eerder aangenomen dat rechtshandelingen publiekrechtelijk van aard zijn. Deze
ruime uitleg blijkt op een aantal terreinen:

a. Zuivere schadebesluiten
Beslissingen van bestuursorganen op verzoeken tot toekenning van schadevergoeding wegens beweerdelijk onrechtmatig handelen werden in de jurisprudentie tot
in dejaren negentig bij gebreke van een publiekrechtelijke grondslag gekwalificeerd
als rechtshandelingen naar burgerlijk recht. Tegen dergelijke beslissingen stond
mitsdien geen beroep open bij de administratieve rechter. Vanaf 1994 heeft deze
jurisprudentie echter een belangrijke en ingrijpende wijziging ondergaan. De
Centrale Raad van Beroep overwoog in dat jaar in een obiter dictum dat ter
vergoeding van renteschade (als gevolg van een onrechtmatig besluit betreffende
een uitkering) een verzoek kan worden ingediend bij het betreffende bestuursorgaan en datde beslissing op dat verzoek vanwege de samenhang methet appellabele
besluit als een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Awb is aan te merken. 49
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State zorgde in 1996 voor
een doorbraak op dit terrein. In de zaak die leidde tot de uitspraak van 29 november
1996 ging het om schade die werd geleden als gevolg van wijziging van een
Algemene maatregel van bestuur. De Afdeling besliste dat de beslissing op een
verzoek tot vergoeding van die schade is aan te merken als een besluit in de zin
van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb. Volgens de Afdeling vloeit hetpubliekrechtelijk rechtsgevolg van een dergelijk besluit voort uit het in het besluit in ieder
geval vervatte oordeel overaanspraken die al ofniet zouden bestaan op schadever50
goeding in verband met het in geding zijnde bestuurshandelen.

In de uitspraak van 18 februari 1997 gaf de Afdeling een duidelijke regel
ter beantwoording van de vraag welke (administratieve) rechter bevoegd is tot
kennisneming van de zaak:
'De bevoegdheid tot kennisneming van een besluit op een verzoek om
vergoeding van schade, dat niet is gebaseerd op een specifieke wettelijke
grondslag, dient, uit een oogpunt van overzichtelijke bevoegdheidsverdeling
tussen de onderscheiden bij de beoordeling van schadeveroorzakend bestuursop-

49
50

CRvB 28 juli 1994, JB 1994/221; AB 1995,133. Rawb 1995,9.
ABRS 29 november 1996. JB 1996/253, AB 1997,66.
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treden betrokken rechterlijke instanties, aan te sluiten bij de bevoegdheid kennis

te nemen van het beweerdelijk schadeveroorzakend besluit zelve.

,51

Blijkens deze overwegingis dejuridische kwalificatie van het schadeveroorzakend
handelen dus bepalend voorde bevoegdheid van de rechter. Indien het om feitelijk
handelen, privaatrechtelijke rechtshandelingen of andere niet-appellabelebesluiten
gaat, dient derhalve de burgerlijke rechter geadieerd te worden,52 en verandert er
dus niets ten opzichte van de voordien geldende situatie. Slechts voor zover door
appellabele besluiten schade wordt veroorzaakt, verschuift de bevoegdheid van
de civiele naar de administratieve rechter, zo kan op basis van deze uitspraak
worden geconcludeerd. In een uitspraak van 19 februari 1997 heeft het College
van Beroep voor het bedrijfsleven zich aangesloten bij de benadering van de
Afdeling.53 Ook de Centrale Raad van Beroep hanteert ter bepaling van de
bevoegdheid van de administratieve rechterhet vereiste van procedureleconnexiteit:
indien de gestelde schade verband houdt met een appellabel besluit is de administratieve rechter bevoegd en dient eerst de bezwaarschriftprocedure gevolgd te
worden,54 terwijl de burgerlijke rechter bevoegd is indien het gaat om een zuiver
schadebesluit terzake van schade ten gevolge van feitelijkhandelen.55 Aangezien
de Afdeling ook later deze lijn heeft vastgehouden,56 staat thans vast dat
beslissingen op verzoeken tot vergoeding van schade die voortvloeit uit appellabele
besluiten moeten worden aangemerkt als besluiten in de zin van artikel 1:3 en dat
57
de Awb-rechter bevoegd is tot kennisneming.
In het arrest Groningen/Raatgever heeft de Hoge Raad beslist dat de
appellabiliteit van zuivere schadebesluiten bij de bestuursrechter niet tot gevolg
heeft dat het indienen van een vordering uit onrechtmatige daad bij de civiele
rechter niet meer tot de mogelijkheden behoort.58 Thans is er dus sprake van een
stelsel waarin de gelaedeerde de keus heeft tussen de civiele en de administratieve
rechter.

51
52
53

ABRS 18 februari 1997, JB 1997/47, AB 1997,143.
In gelijke zin: Van Ettekoven en Schueler 1998, p. 346.
CBb 19 februari 1997, AB 1997,144.

54

CRvB 2 juli 1997, JB 1997/178.

55

CRvB 24 september 1997, JB 1997/240, AB 1997,416.
ABRS 15 januari 1998, JB 1998/36 en 53.
Veel uitvoeriger op dit punt: Schueler 1997, hoofdstuk 2.
HR 17 december 1999, AB 200/89. Deze uitspraak laat evenwel nog vele vragen onbeantwoord,

56
57

58

zoals Van Ettekoven en Schueler hebben aangegeven (Van Ettekoven en Schueler 2000, p.
203-213).
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b. Terugvorderingsbesluiten
Vrijwel gelijktijdig metde zuivere schadebesluiten heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak beslissingen tot terugvordering van subsidies. die niet op een specifieke
wettelijke grondslag berustten, gekwalificeerd als besluiten in de zin van artikel
1:3 van de Awb. In de uitspraak van 21 oktober 1996 overwoog de Afdeling dat
deze beslissingen zijn gericht op rechtsgevolg en bovendien publiekrechtelijk van
aard zon.59 Net als bij zuivere schadebesluiten is de bevoegdheid tot kennisneming
van deze geschillen volgens de Afdeling afhankelijk van de bevoegdheid tot
kennisneming van besluiten inzake de toekenning van de subsidies. Ook hiergeldt
dus het vereiste van procedurele connexiteit. Nadien is de in de uitspraak van 21
oktober 1996 aangegeven lijn diverse malen door de Afdeling bevestigd.60

Anders dan bij subsidies is de terugvordering van uitkeringen veelal wel in
de wet geregeld. Het behoeft dan ook geen verbazing te wekken dat die categorie
terugvorderingsbeslissingen al langer door de Centrale Raad van Beroep als
61
(appellabel) besluit wordt aangemerkt.
2.4.6

Afstemming bevoegdheid administratieve en civiele rechter

Naast de problematiek van de (abstracte) bevoegdheidsverdeling, zoals zojuist
besproken, levert de concrete rechtsbetrekking tussen particulier en overheid zo
nu en dan complexe vragen van rechtsbescherming op. De administratieve rechter
is in het algemeen slechts bevoegd vorderingen terzake van appellabele besluiten
en daarmee gelijkgestelde beslissingen te beoordelen. Voor overige vorderingen
dient de appellant de civiele rechterte adieren, eventueel in kort geding. Niet zelden
is het voorde appellant onduidelijk op welke wijze hij hethandelen van de overheid

ter toetsing aan de rechter kan voorleggen. Bij de totstandkoming van de Awb
heeft de wetgeverenkele bepalingen vastgesteld die hieruitkomst kunnen bieden.
Op deze bepalingen zal in § 7.1 van dit hoofdstuk worden ingegaan.
Artikel 96a Rv heeft betrekking op de verhouding tussen de civiele en de
administratieverechtsgangen en is in dit verband van bijzonderbelang.62 Heteerste
lid van deze bepaling verplicht de burgerlijke rechter in zijn vonnis aan te geven
dat een bestuursrechtelijk rechtsmiddel kan worden ingediend, indien hij eiser
om die reden niet-ontvankelijk verklaart. In het tweede lid worden drie situaties
genoemd waarin alsnog bezwaar kan worden gemaakt of beroep kan worden

59
60
61

62

oktober 1996, JB 1996/232, AB 1996/496, Rawb 1997, 35.
1997, AB 1997,402; ABRS 10 februari 1997, NJB 1997, p. 774, nr. 30;
ABRS 26 augustus 1997, JB 1997/265, AB 1997,461.
Met betrekking tot bijstand: CRVB 26 juli 1994 (thans gecodificeerd in de Abw).
Deze bepaling is ingevoerd naar aanleiding van een onderzoek naar doorzend- en verwijsregels:
Van Male en De Waard (red.) 1993, m.n. p. 73-86.

ABRS
ABRS

21

10 januari
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ingesteld: bij onjuiste toepassing van de rechtsmiddelvermelding; indien de
vordering betrekking heeft op het niet tijdig nemen van een besluit en indien de
niet-ontvankelijkheid van eiseropeen andere grond onduidelijk kon zijn. De civiele
rechter moet in die gevallen aangeven welke administratieve rechtsgang alsnog
kan worden gevolgd. Opvallend is het derde lid van die bepaling, dat aangeeft
dat de termijn voor het alsnog indienen van dat rechtsmiddel aanvangt na de dag
waarop het vonnis onherroepelijk is geworden. De betrokkene krijgtdus een nieuwe
termij n.

Artikel 96a Rv heeft tot gevolg dat particulieren in procedurele zin worden
beschermd tegen 'misleidend gedrag' van bestuursorganen.63 Situaties waarin
een appellant ten onrechte een vordering bij de civiele rechterheeft ingediend (zoals
in de zaak EKRO)64 en waarbij ophet momentdatditduidelijk wordt deberoepstermijn veelal is verstreken, zullen zich dan ook nauwelijks meer kunnen voordoen.
In de literatuur wordt de leer van de formele rechtskracht bekritiseerd en wordt
er door verschillende auteurs aangedrongen op een minder radicale benadering,
onder meer naar aanleiding van het recente Kaveka-arrest van de Hoge Raad. 65
Daarin werd beslist dat de formele rechtskracht van besluiten ook kan worden
tegengeworpen aan personen die destijds Kroonberoep tegen dergelijke besluiten
hadden kunnen instellen, maar dat hebben nagelaten. Het argument dat die
rechtsgang niet met voldoende waarborgen was bekleed gaat volgens de Hoge
Raad niet op, aangezien betrokkene zich na de beslissing in het Kroonberoep tot
de burgerlijke rechter had kunnen wenden. De Moor-van Vugt zet vraagtekens
bij de benadering van de Hoge Raad onder verwijzing naar het communautaire
beginsel van effectieve rechtsbescherming. Zij pleit ervoor omhet verzuim tijdig
administratiefrechtelijke rechtsmiddelen aan te wenden te verdisconteren in de
bepaling van de hoogte van de schadevergoeding. Particulieren hebben door dat
verzuim immers niet alles in het werk gesteld om hun schade te beperken.66 In
die benadering heeft het verstrijken van beroepstermijnen dus niet meer tot gevolg
dat de rechtmatigheid van besluiten moet worden aangenomen. Hoewel aan een
dergelijke aanpak zeker voordelen zijn verbonden, kan deze m.i. alleen worden
toegepast in gevallen waarin echt niet duidelijk was dat een administratiefrechtelijke

63

64
65

66
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De toelichting bij deze bepaling zegt het wat neutraler: niet verwijtbaar gemaakte fouten van
de burger bij het aanbrengen van eenzaakbij de rechter respectievelijk verwijtbaar handelen
van het bestuursorgaan (Kamerstukken Ii, 1992/93,22 495, nr. 12, p. 66 e.v.).
Zie § 2.3 van dit hoofdstuk.
HR 19juni 1998, NJ 1998, 869. Dekritiekkomt onder meer van VanMale(1999, p. 157-159)
en Rozendaal (1999).

De Moor-van Vugt 1999, p. 134.
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rechtsgang openstond.67 Anders dreigt de betekenis van beroepstermijnen en
daarmee de bevoegdheid van de bestuursrechterin het algemeen ernstig te worden
ondermijnd. Widdershoven heeft in dit verband onlangs een alternatieve benadering
verdedigd: hij beschouwt de leer van de formele rechtskracht als een toepassing
van de plicht tot schadebeperking, die naarzijn opvattingEG-rechtelijk toelaatbaar
is omdat zij voldoet aan de eisen van effectiviteit en non-discriminatie. Aldus kan
de leer van de formele rechtskracht ook worden toegepast indien een niet68
aangevochten besluit beweerdelijk in strijd met het gemeenschapsrecht is.
2.5

Restfunctie civiele rechter na inwerkingtreding Awb

Het is van groot belang dat de Hoge Raad de taak van de civiele rechter in de
rechtsbescherming tegen de overheid ook na de inwerkingtreding van de Awb
uitdrukkelijk afstemt op de mogelijkheden die de administratieve rechtsgangen
terzake aan particulieren bieden.69 Wanneer de Hoge Raad van oordeel is dat die
mogelijkheden tekortschieten, dienen particulieren vanwege de eisen van doeltreffende rechtsbescherming door de civiele rechter ontvangen te worden. Een
overweging uit een betrekkelijk recent arrest van de Hoge Raad illustreert dit:
'Indien de overheid het standpunt inneemt dat een burger voor het verrichten
van bepaaldehandelingen, zoals hetuitoefenen van bepaalde vormen van bedrijf
ofberoep, ingevolgeeen algemeen verbindend voorschrifteen vergunningnodig
heeft, maar die burger dit voorschrift en daarom het inroepen en handhaven
ervan jegens hem onrechtmatig acht, brengen de eisen van een doeltreffende
rechtsbescherming tegen de overheid mee dat hij het geschil omtrent de
verbindendheid van het voorschrift aan de rechter moet kunnen voorleggen.
Zolang de beslechting van een dergelijk geschil niet aan de bestuursrechter
is opgedragen - hetgeen destijds, ingevolge artikel 2 van de hier toepasselijke
Wet Arob niet het geval was, en thans, zolang artikel 8:2 Awb nog niet is
vervallen, evenmin het geval is - moet die burger de vraag of het voorschrift
verbindend is, in beginsel door middel van een vordering, gegrond op onrecht,70
matig overheidsoptreden kunnen voorleggen aan de burgerlijke rechter.

67

68
69

70

Uitgangspunt dient immers te blijven dat van particulieren mag worden verwacht dat zij tijdig
rechtsmiddelen aanwenden.
Widdershoven 2000, p. 243. Zie verder hoofdstuk 9, § 6.
Onder het oude recht was in dit verband het Montenegro-arrest van de Hoge Raad van belang.
Dit arrest komt in § 4 aan de orde.

HR li oktober 1996, AB 1997, 1 (overweging 3.4.3).
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Door deze opstelling van de Hoge Raad71 is de toegang tot de rechter in geschillen
met de overheid in het algemeen in voldoende mate gewaarborgd. In het bijzonder

blijkt uit deze uitspraak dat de mogelijkheid van exceptief verweer bij de
bestuursrechter niet in de weg staat aan een vordering uit onrechtmatige daad bij
de civiele rechter. Door de aanvullende rol die de civiele rechter volgens de Hoge

Raad vervult zijn de bepalingen van de Awb in eerste instantie bepalend voor de
modaliteiten van de rechtsbescherming.

Overigens valt op dat de benadering van de Hoge Raad, zoals blijkend uit
voorgaand citaat, naadloos aansluit bij de jurisprudentie van het Hof van Justitie
inzake de toegang tot de nationale rechterbij schending van het gemeenschapsrecht.
De onder het oude procesrecht geYntroduceerde uitzonderingen op de leer
van de formele rechtskracht kunnen onder het Awb- procesrecht evenzeertoegepast
worden. De uitbreiding van de categorie appellabele besluiten leidt op dit punt
niet tot wezenlijke veranderingen.
2.6

Het bestuitbegrip en het gemeenschapsrecht

2.6.1

Algemeen

De handelingen die Nederlandse bestuursorganen verrichten ter uitvoering van
het gemeenschapsrecht zijn voor het overgrote deel aan te merken als besluiten
in de zin van de Awb. Afgezien van de algemeen verbindende voorschriften en
beleidsregels zijn deze handelingen doorgaans aan te merken als appellabele
besluiten, waardoor de Awb-rechtsgang (dan wel een bijzondere regeling als de
Wbb) de rechtsbescherming tegen deze besluiten regelt. Naast de uitvoering van
het gemeenschapsrecht is het besluitbegrip van de Awb ook van groot belang
wanneer bestuursorganen het gemeenschapsrecht schenden door autonome
maatregelen. Ook in die gevallen geeft de Awb aan langs welke weg rechtsbescherming kan worden verleend, en is bijvoorbeeld artikel 8:2 van betekenis.
De omstandigheid dat terugvorderingsbesluiten inmiddels als appellabele
besluiten worden aangemerkt is van bijzonderbelang: ook tegen besluiten waarin
bedrijfssteun wordt teruggevorderd die in strijd met het gemeenschapsrecht is
toegekend staat nu beroep ingevolge de Awb open.

71

Met name inzake geschillen naar aanleiding van rechtshandelingen naar burgerlijk recht van
de overheid, alsmede feitelijke handelingen die (beweerdelijk) onrechtmatig zijn. Zie voor

een overzicht van de jurisprudentie terzake: Widdershoven en Van Buuren 1995.
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2.6.2

Afwijkend besluitbegrip in EG-wetgeving

De douaneverordening bevat naast een uitvoerige rechtsbeschermingsregeling 72
definities van begrippen die relevant zijn voor de Awb-regeling van de toegang
tot de rechter. Zo bevat artikel 4 een definitie van beschikking:
Elke administratieve beslissing verband houdend met de douanewetgeving
die door een douaneautoriteit over een bepaald geval wordt genomen en die
voor een of meer personen wier identiteit bekend is of kan worden vastgesteld,
rechtsgevolgen heeft; (.-)73

Artikel 243 geeft aan dat bij nationale instanties (bezwaar en) beroep ingesteld
kan worden tegen deze beschikkingen. Gelet op de geciteerde definitie (bepaald
geval, rechtsgevolg, opbasis van douanewetgeving) zullen dergelijkebeschikkingen
besluiten zijn indezin van de Awb, zodatzich geen problemen zullen voordoen. 74
Ook in andere EG-wetgeving komen dit soort bepalingen voor. In EG-verordeningen opgenomen definities zullen evenwel voorrang hebben op nationale
regelingen ingeval de definities niet overeenkomen. Onder die omstandigheden
zal de appellabiliteit van beslissingen dus mede aan de hand van bepalingen uit
EG-wetgeving beoordeeld moeten worden. Indien bepaalde handelingen niet
appellabel zijn bij de bestuursrechter, zal een vordering bij de civiele rechter
ontvankelijk moeten worden geacht.

2.6.3 Adviezen
Uitgangspunt in de Nederlandse jurisprudentie is dat adviezen niet gericht zijn
op rechtsgevolg en daarom niet vatbaar zijn voor beroep.75 Slechts tegen het
uiteindelijke besluit kan beroep worden ingesteld, en daarbij kunnen bedenkingen
tegen het advies worden ingebracht. Onder het Awb-regime zijn adviezen niet
appellabel vanwege het element 'rechtshandeling' in hetbesluitbegrip van artikel
1:3, eerste lid. Artikel 6:3 Awb geeft expliciet aan dat beslissingen inzake de
procedure ter voorbereiding van een besluit niet vatbaar zijn voor bezwaar of
beroep, tenzij een belanghebbende rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen door
een dergelijke beslissing.

74

Zie hoofdstuk 2, § 3.1 en hoofdstuk 4, § 5.4 van dit onderzoek.
Artikel 4 Verordening nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van een
communautair douanewetboek, Pb EG van 19-10-1992, Nr. L. 302 p. 1.
Kennelijk was dit ook de opvatting van de wetgever: in de Douanewet is geen ruimerc categorie

75

Michiels 1987 p. 103 t.a.v. artikel 2 wet Arob; Kummeling 1988, p. 48.

72
73

appellabele handelingen opgenomen.

219

Hoofdstuk 8

In dejurisprudentie worden uitzonderingen aangenomen opde regel dat adviezen
niet zelfstandig appellabel zijn. Deze hebben betrekking op de situatie dat een
advies zelfstandige betekenis heeft.76Dan is ereigenlijk geen sprake van een advies
in de betekenis van het normale spraakgebruik, maar van een noodzakelijke
handeling ter voorbereiding van een nader besluit. Voor de beantwoording van
de vraag of een dergelijke handeling zelfstandige betekenis heeft, is mijns inziens
de regeling waarop dezeberust in eerste instantie beslissend. Daarnaast is uiteraard
van belang welke betekenis de adviezen in de praktijk hebben. Hoe groter de
zelfstandige betekenis van een advies, des te eerder zal een beroep daartegen
ontvankelijk moeten worden geacht.
De adviezen die in de zaak Borelli77 aan de orde waren hadden in zekere zin
een zelfstandige betekenis voorde aanvrager van de subsidie.78 In de definitie van
artikel 6:3 Awb zouden zij door de rechter kunnen worden beschouwd als
beslissingen die de belanghebbende, los van het uiteindelijke besluit, rechtstreeks
in zijn belang treffen:9 Alsdan staat tegen een dergelijke beslissing de Awb-

rechtsgang open. Het komt er dus op neer dat de rechter door een dergelijke
interpretatie van artikel 6:3 kan bewerkstelligen dat binnen de Awb-rechtsgang
wordt voldaan aan het vereiste uit het Borelli-arrest van het Hof.
Als verweerder dient dan te worden beschouwd de instantie die het advies
heeft opgesteld. In 'Borelli-situaties' is de Commissie als bestuursorgaan alleen
verantwoordelijk voorhet uiteindelijke 'echte' besluit. De Borelli-uitspraak staat
niet toe dat de Commissie als verwerend orgaan wordt aangemerkt, want dan zou
beroep moeten worden ingesteld bij het Gerecht van eerste aanleg. Het Hofbesliste
daarentegen dat beroep bij de nationale rechter dient open te staan. 80
Ter voorkoming van onduidelijke situaties zou de wetgeverspecifiekerkunnen
aangeven in welke gevallen tegen 'voorbereidingsbesluiten' afzonderlijk beroep
openstaat. Gedacht kan worden aan een formulering als: zelfstandiges' beslissingen
van bestuursorganen die noodzakelijkerwijs voorafgaan aan nadere besluiten
worden geacht de burger rechtstreeks in zijn belang te raken. Problematisch is
dan dat deze bepalingook gevolgen heeft voorbesluitvormingsketens die uitsluitend
binnen 66n of meer Nederlandse bestuursorganen vallen, zoals bij bouwvergun-
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Van Male en Goorden (1994, p. 60) noemen 4 voorbeelden van adviezen inzake verklaring
van vakbekwaamheid.
Zie § 1.1

van hoofdstuk 5.

In die zin, dat zonder een positief advies geen subsidie mogelijk was.
Ook Widdershoven meent dat op deze wijze aan het Borelli-vereiste kan worden voldaan:
Widdershoven 1995, p. 75. Ter bepaling van het rechtsgevolg van een negatief advies wijst
hij op artikel 13 van de betreffende verordening: de Commissie kan de steun niet verlenen.
Zie § 1.1 van hoofdstuk 5.
Daarmee wordt bedoeld strikt formele beslissingen als die tot hethoren van belanghebbenden
uit te sluiten.
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ningen die met behulp van anticipatie worden verleend. Daarom verdient het vanuit
communautair oogpunt aanbeveling de bepaling te beperken tot situaties waarin
een beslissing van een Nederlands bestuursorgaan vooraf dient te gaan aan een
besluit van een EG-instelling. 82
2.6.4

Aanbestedingsbeslissingen

In de zaak Alcatel uit 1999 besliste het Hof dat richtlijn 89/665 in de weg staat
aan een systeem waarbij de gunningsbeslissing en de overeenkomst met een
opdrachtgever samenvallen, indien zulks tot gevolg heeft dat tegen de gunningsbeslissinggeen vernietigingsberoep openstaat. In de literatuuris vervolgens betoogd
dat het Nederlandse systeem moet worden aangepast, aangezien dat is ingericht
op de wijze die het Hof onverenigbaar met genoemde richtlijn achtte (zie reeds
hoofdstuk 4, par. 5.3).83Aanpassing van het Nederlandse systeem middels een
wijziging van de Awb is volgens Pijnacker Hordijk overigens niet eenvoudig,
aangezien niet alle aanbestedende diensten als bestuursorgaan in de zin van die
wet kunnen worden beschouwd. Anderzijds is het openstellen van vernietigingsberoep bij de civiele rechter volgens hem geen aantrekkelijk alternatief, nu dergelijke
beroepen volgens het Nederlandse systeemuitsluitendbij debestuursrechterkunnen
worden ingediend.84 Oribio de Castro en Van Angeren menen daarentegen dat
op relatief eenvoudige wijze aan de communautaire eisen kan worden voldaan.
Volgens hen dient op de gunningsbeslissing de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure uit de Awb van toepassing te worden verklaard, met een
rechtstreeks beroep op de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
inclusief de mogelijkheid tot het treffen van een voorlopige voorziening. Alsdan
kan relatief snel duidelijkheid ontstaan overde rechtmatigheid van de gunningsbeslissing, zodat de aanbestedingsovereenkomst al dan niet gesloten kan worden.
Aanbestedende diensten, die nog geen bestuursorgaan in de zin van de Awb zijn,
zouden volgens genoemde auteurs middels een wettelijke bepaling die status moeten
85
krijgen, voor zover zij aanbestedingsbeslissingen nemen.
Geconcludeerd kan worden dat het Nederlandse systeem van rechtsbescherming tegen aanbestedingsbeslissingen aanzienlijk zal moeten worden gewijzigd
teneinde aan de communautaire eisen te voldoen. Hoewel de beslissing van het
Hof de mogelijkheid tot het openstellen van vernietigingsberoep bij de civiele
rechter openlaat, verdient een beroepsgang bij de bestuursrechter wat mij betreft

82

Aldus zou het Nederlandse systeem zonder twijfel voldoen aan de eis uit de zaak Borelli.

83

Pijnacker Hordijk 1999. p. 1024, onder verwijzing naar HR 22 januari 1999, NJ 2000, 305.
Idem, p. 1025.
Oribio de Castro en Van Angeren 2000, p 650.

84
85
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de voorkeur. Een vernietigingsberoep bij de civiele rechter zou te zeer een breuk
met de gebruikelijke verdeling van rechtsmacht betekenen. In verband met het
opbouwen van expertise kan, zoals hierboven weergegeven, worden gekozen voor
een centrale instantie als de Raad van State.
2.6.5

Andere grensgevallen

De uitspraak van het CBb van 6 december 199586 betreft een bijzondere complicatie
van het element publiekrechteli)ke grondslag van het besluitbegrip. Teneinde de
behandeling van schadeclaims in SLOM-zaken te stroomlijnen heeft de Raad van

de Europese Unie een verordening vastgesteld, waarin de behandeling van de
schadeclaims tegen de EG in eerste instantie wordt opgedragen aan nationale
bestuursorganen.87 Ter uitvoering van die verordening is in Nederland de Regeling
Schadevergoeding SLOM-deelnemers vastgesteld,88 waarin de Directeur LNO
wordt belast met de behandeling van de aanvragen. Het door de appellant tegen
de afwijzing van de aanvraag ingediende bezwaarschrift werd niet-ontvankelijk
verklaard, aangezien er volgens verweerder geen sprake is van een besluit van
de Nederlandse overheid noch van de Minister van LNV op grond van de
Landbouwwet, nu de directeur LNO bij het nemen van het besluit namens en voor
rekening van de Europese Raad en de Europese Commissie is opgetreden. Het
CBb oordeelde in beroep dat de verordening blijkens haarconsiderans voorzieningen bevat ter uitvoering van een arrest van het Hof van Justitie, waarbij de Raad
en de Commissie zijn veroordeeld de schade van SLOM-deelnemers te vergoeden.
Het besluit tot afwijzing van de aanvraag is derhalve genomen in het kader van
de niet-contractuele aansprakelijkheid van de gemeenschap, terzake waarvan het
Hof van Justitie bij uitsluiting bevoegd is, aldus het CBb. Uit de verordening en
de Regeling volgt volgens het College veeleer dat het besluit tot afwijzing in
mandaat is genomen namens en voor rekening van de Raad en de Commissie van
de EG. Vanwege de uitsluitende bevoegdheid van de gemeenschapsrechter staat
geen beroep op het College open, zodat tegen het besluit ook geen bezwaarschrift
kon worden ingediend. Verweerderheeft appellant in hetbezwaardan ook terecht
niet ontvankelijk verklaard, zo concludeerde het CBb onder verwerping van het
beroep.

Op deze zaak waren ingevolge het overgangsrecht de regelingen van voor
1994 van toepassing. De bevoegdheid van het CBb was in casu gebaseerd op
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Rawb 1996, nr. 46 met noot Widdershoven; AB 1996, 76 met noot JHvdV en JB 1996,9.
Zie ook Meij 1996, p. 206.
Verordening (EEG) nr. 2187/93 van de Raad van 22 juli 1993, Pb EG L 196.

88

Stcrt. 1993,172.
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bijzondere wetgeving (Landbouwwet; artikel 46) en niet de Wet Arbo (vgl. art.
4, vierde lid). De ontstane onduidelijkheid ten aanzien van de rechtsgang had
voorkomen kunnen worden door een duidelijke regeling terzake in de EGverordening. Het is niet uit te sluiten dat vergelijkbare situaties zich in de toekornst
vaker zullen voordoen. Bij onzekerheid over de te volgen rechtsgang kan de
nationale rechter zich langs prejudiciele Weg tot het Hof van Justitie wenden
teneinde op dit punt meerduidelijkheid te verkrijgen. Die duidelijkheid kan immers
uitsluitend worden verkregen door interpretatie van de betreffende bepaling van
gemeenschapsrecht. Anderzijds is in het voorafgaande gebleken dat het Hof zich
terughoudend opstelt bij bevoegdheidsproblemen van nationale rechterlijke
instanties; het is daarom de vraag of de nationale rechter veel zal opschieten met
het antwoord van het Hof.
2.7

Conclusie met betrekking tot de verhouding tussen het besluitbegrip en

de communautaire eisen

Afsluitend kan worden geconcludeerd dat de invulling die in de Awb aan het begrip
appellabele handelingen is gegeven in het algemeen geen specifieke gemeenschapsrechtelijke problemen oplevert.89 De Nederlandse wetgever heeft met andere
woorden een stelsel gecreeerd dat in grote lijnen pastbinnen de gemeenschapsrechtelijke kaders van effectieve rechtsbescherming.

Dit neemt niet weg dat de Nederlandse bestuursrechter in geschillen die mede
worden beheerst door communautaire bepalingen bepaalde begrippen zodanig
zal moeten interpreteren dat daardoor de Awb-rechtsgang openstaat.0 Dit kan
meebrengen dat een invulling aan die begrippen moet worden gegeven die enigszins
91
afwijkt van de invulling naar nationaal recht.
Problematisch in dit verband zou kunnen zijn dat de betreffende rechterzich
daarvan niet altijd bewust is. Indien interpretatie van bedoelde begrippen niet tot
openstellen van de toegang tot de bestuursrechter kan leiden moet de burgerlijke
rechter als restrechter de gewenste toegang bieden.

89

90

91

In gelijke zin Widdershoven 1995, p. 74. Ook Meij is positief over de keuze van de wetgever
op dit punt: 'Het nationale procesrecht heeft (...) mede de functie toegankelijke bescherming
te bieden aan aanspraken op grond van gemeenschapsrecht. Uit dat gezichtspunt is de keuze
voor het besluitbegrip een gelukkige, omdat aldus voldoende ruimte wordt gemaakt om terzake
van alle relevante beslissingen bij de nationale toepassing van gemeenschapsrecht rechtstoegang
bij 66n en dezelfde administratieve rechter aanwezig te achten.' (Meij 1991, p. 1478)
Namelijk ingeval definities niet geheel overeenstemmen. Vergelijk hetgeen hiervoor in § 2.6
is gesteld.
Onder de Wet Arob werd met het oog op de vereiste rechtsbescherming al een specifieke
invulling gegeven aan bepaalde begrippen: het strategisch beschikkingsbegrip.
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Indien ook tegen algemeen verbindende voorschriften beroep op de administratieve
rechter zou worden opengesteld, zou de bescherming van aan het gemeenschapsrecht ontleende rechten aanzienlijk worden bevorderd. Met het gemeenschapsrecht
strijdige regelingen zouden dan opeen meerdirecte wijze ongeldig kunnen worden
verklaard. De huidige praktijk van indirecte toetsing dan wel beroepbij de civiele
rechter voldoetechter reeds aan decommunautaire eisen, zodatergeen communautaire noodzaak tot afschaffing van artikel 8:2 Awb bestaat.
De verruiming van de bevoegdheid van de administratieve rechter ten opzichte
van de competentie van de civiele rechter ten gevolge van de Awb kan in het
algemeen als een verbetering van de toegang tot de rechter worden beschouwd.92
Een kanttekening daarbij is datbij de administratieve rechtsgang doorde werking
van termijnen een meer alerte houding van de justitiabele wordt verlangd. Vanuit
gemeenschapsrechtelijke optiek zijn hier echter geen bezwaren aan verbonden.
Doordat de toegang tot de rechter is gekoppeld aan de formele vorm van de
overheidshandeling kan de rechter zich niet altijd uitlaten over alle aspecten die
de rechtsbetrekking tussen de appellant en de overheid omvat.93 Dit kan meebrengen
datde rechtsbescherming in diegevallen veel mindereffectief is, metname wanneer
verschillende instanties bevoegd zijn elk een deel van de besluitvorming te
beoordelen.

3

Toegang tot onmiddellijke rechtsbescherming

3.1

Communautaire eisen

In de zaak Factortame uit 1990 besliste het Hof van Justitie dat particulieren binnen

de rechtsstelsels van de lidstaten over een rechtsgang dienen te beschikken om
de toepassing van nationale wettelijke bepalingen, die de volle werking van gemeenschapsregels beperken, te doen verhinderen. Nationale bepalingen, die de
bevoegdheid van de rechter beperken om voorlopige maatregelen te gelasten ter
verzekering van de volle werking van de uitspraak die moet worden gedaan over
hetbestaan van de communautaire rechten waareen beroep op wordt gedaan, dienen
naar het oordeel van het Hof van Justitie buiten toepassing te worden gelaten. 94

92

93
94

224

Zo blijkt uit de Awb-evaluatie dat de afbakening tussen algemeen verbindende voorschriften
en (wel appellabele) besluiten van algemene strekking eenvoudiger is dan die tussen
beschikkingen en besluiten van algemene strekking (Ten Berge e.a. 1996, p. 59-61). Verder
wordt geconcludeerd dat de rechter een optimale rechtstoegang verschaft door een strategische

invulling van het besluitbegrip (p. 60).
Zie ook Bolt 1993, p. 153 en Broring 1999, p. 233-234.
HvJ 19 juni 1990, C-213/89, Factortame, Jun 1990. p 1-2433. Zie hoofdstuk 4.
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In de zaak Zuckerfabrik Suderdithmarschen uit 1991 voegde het Hof van Justitie
daaraan toe dat de bevoegdheid van de nationale rechter om voorlopige maatregelen

te treffen ook dient te bestaan indien het gaat om de opschorting van de tenuitvoerlegging van een op een gemeenschapsverordening gebaseerde nationale
95

bestuurshandeling.
In deze paragraaf zal worden bezien hoe het Nederlandse recht zich verhoudt
tot deze vereisten. Daarbij gaat het echter uitsluitend om de toegang tot de rechter;
de vereisten voor toewijzing van de vordering worden in hoofdstuk 9 besproken.
3.2

Toegang onder het oude en nieuwe bestuursprocesrecht

3.2.1

Algemeen

Aangezien in het Nederlandse bestuursrecht het enkele instellen van bezwaar of
beroep de werking van een besluit in beginsel niet schorst96 bestaat behoefte aan
een voorziening waarmee onmiddellijkdreigende nadelen van een besluit kunnen
worden voorkomen. De mogelijkheid een schorsing of andere voorlopige
voorziening te verkrijgen is daarvoordeaangewezen weg. Intitel 8.3 van de Awb
is deze materie geregeld. Artikel 8:81, eerste lid, geeft aan dat de president van
de rechtbank die bevoegd is of kan worden in de hoofdzaak, op verzoek een
voorlopige voorziening kan treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist. In hettweede en derde lid van artikel 8:81 wordt aangegeven
wie een voorlopige voorziening kunnen vragen. Daarbij worden twee situaties
onderscheiden: ingeval beroep aanhangig is bij de rechtbank kunnen (alleen)
partijen in de hoofdzaak een voorziening vragen (vergelijk artikel 8:26). In de fase
van bezwaar of administratief beroep is in de terminologie van de Awb nog geen
sprake van partijen en kunnen naastde indiener van het bezwaar- ofadministratief
beroepschrift ook belanghebbenden die geen recht tot het instellen van administratief beroep hebben, een voorlopige voorziening vragen.97 Voor deze laatste
categorie geldt dat dan wel door anderen bezwaar gemaakt of beroep ingesteld
moet zijn:8 Voor alle andere categorieen appellanten geldt dat zij eerst zelf een

95
96
97

98

HvJ

21 februari 1991, C-143/88 en C-92/89, Zuckerfabrik Suderdithmarschen, Jur. 1991.
p. 1-415. Zie hoofdstuk 3 en 4.
Zie artikel 6:16 Awb. Deze bepaling laat de mogelijkheid open dat de wet wel schorsende
werking toekent, doch dit is in relatief weinig wetten het geval.
Dit laatstehangt samen metde systematiekdie in sommige wettelijkeregelingen wordt gevolgd:
daarin staat tegen bepaalde besluiten alleen administratief beroep open voor de aanvrager.
Ingevolge artikel 6:8, tweede lid, van de Awbdienen anderen in dat geval te wachten totdiens
beroepstermijn verstreken is, alvorens zij via artikel 7:1 bezwaar kunnen indienen. Vergelijk
over deze problematiek Jansen & Vlemminx 1994.
Zie de aanhef van het derde lid van artikel 8:81 Awb.
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bezwaarschrift moeten indienen, alvorens toegang tot de voorlopige voorzieningsrechter openstaat.
Dit stelsel van rechtsbescherming komt overeen met een aantal oudere

regelingen: de Wet Arob, de Wet Arbo, de Ambtenarenwet en de TwK. De
Beroepswet kende echter geen voorlopige voorziening, dus in die gevallen was
een civiel kort geding noodzakelijk. Ook hier vormen civiele en administratieve
rechter communicerende vaten, in die zin dat de civiele president vorderingen die
onder titel 8.3 Awb kunnen worden ingesteld, niet (meer) zal behandelen.
3.2.2

Connexiteit

Zoals uit de hiervoor weergegeven wettelijke bepalingen blijkt, is voorhet treffen
van een voorlopige voorziening onder de Awb steeds noodzakelijk dat een
hoofdzaak aanhangig is. Bij de totstandkoming van titel 8.3 is de afschaffing van

dit connexiteitsvereiste aan de orde geweest, doch vooralsnog is daartoe niet
besloten. Zolang iedere belanghebbende tegelijk met een eigen bezwaarschrift
ofwel leunend op door anderen ingesteld administratief beroep een voorlopige
voorziening kan verzoeken, vormt het connexiteitsvereiste geen ernstige
belemmering van de toegang tot de (voorlopige voorzienings)rechter.99 Strijdigheid
met de gemeenschapsrechtelijke vereisten van effectieve rechtsbescherming lijkt
niet aan de orde: de connexiteitseis voldoetnaarmijn mening aan het afwegingscriterium uit de zaken Van Schijndel en Peterbroeck. Er bestaat vanuit dit opzicht
dan ook geen dwingende reden om tegemoet te komen aan de pleidooien uit de
literatuur 100 om het connexiteitsvereiste los te laten.
3.2.3

Derden en voorlopige voorziening

In het voorgaande is reeds aangegeven wie onder het regime van de Awb een
verzoek tot voorlopige voorziening kunnen indienen. Op deze plaats dient nog
aandacht te worden besteed aan de mogelijkheden voor derde-belanghebbenden
om een dergelijk verzoek te doen. Artikel 6:13 Awb vormt in dit opzicht een
bepaling die fatale gevolgen voor die mogelijkheden kan hebben. Vanwege het
connexiteitsvereiste heeft deze bepaling namelijk tot gevolg dat, indien een derde
verzuimt tijdig een bodemzaak aan te brengen en dit ook niet door anderen is
geschied, deze derde geen verzoek tot voorlopige voorziening kan indienen. Ook

99 in vergelijkbare zin de Awb-evaluatie: Ten Berge e.a. 1996, p. 96-97.
100 Bijv. Bots 1995.
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een civiel kort geding staat in een dergelijke situatie niet open.'01 Artikel 6:13 heeft
derhalve tot gevolg dat particulieren zeerbeducht dienen te zijn op besluiten gericht
tot anderen, die hun rechten aantasten. Indien niet een ontvankelijke bodernzaak
tegen die besluiten wordt aangebracht, staat voor hen geen mogelijkheid tot
voorlopige voorziening open. De ontvankelijkheid van een dergelijk verzoek hangt
immers af van de ontvankelijkheid van de bodemzaak. Artikel 8:26 van de Awb
biedt in beginsel geen oplossing voor deze situaties.
Deze problematiek is met name relevant in economische verhoudingen, en
daaromook in het gemeenschapsrecht. Wanneerbijvoorbeeld een bestuursorgaan
doorhet weigeren ofjuist verlenen van een vergunning de handelsmogelijkheden
van een bepaalde onderneming beYnvloedt, heeft dit gevolgen voorde positie van
concurrenten, maar ook van bedrijven die van die onderneming afhankelijk zijn.
Indien zij niet tijdig bezwaar maken of beroep instellen kan voor hen de toegang
tot de kort geding-rechter (en daarmee hun beroep op aan het gemeenschapsrecht
ontleende rechten) doordecombinatie van het connexiteitsvereiste en artikel 6:13
illusoir worden.
3.3

Het civiele kort geding als altematief

Ingeval de toegang tot de administratieve rechter in kort geding is afgesloten
(bijvoorbeeld omdat geen sprake is van een appellabel besluit) staat, net als in
'gewone' beroepen, de gang naar de civiele rechter als restrechter open.102 Als
gevolg hiervan kan tegen nagenoeg iedere overheidsgedraging onmiddellijke
rechtsbescherming worden verkregen. Zelfs algemeen verbindende voorschriften
kunnen, mits zij doorderechteronmiskenbaaronverbindend worden geoordeeld,
in kort geding buiten werking worden gesteld. 103
Het komt geregeld voor dat bij de Haagse rechtbank een kort geding wordt
gestart tegen algemeen verbindende voorschriften, waaronder ook wetgeving in
formele zin. Een recent voorbeeld betreffen de beroepen van verenigingen van
varkenshouders tegen de Wet herstructurering varkenssector (WHV). Daarbij werd
onder meer aangevoerd dat deze wet strijdig is met het EVRM en met het
gemeenschapsrecht. In een eerste uitspraak wees de president van de rechtbank
een vordering tot buitenwerkingstelling af omdat spoedig een oordeel van de

De civiele president verklaart appellanten die verzuimden een met voldoende waarborgen
omklede administratieve rechtsgang te gebruiken immers niet-ontvankelijk. De voorlopige
voorzieningsprocedure van titel 8.3 Awb voldoet in het algemeen aan dat criterium.
102 Dit is vaste jurisprudentie van de Hoge Raad, zie bijv. HR 25 november 1977, AB 1978,1.
103 Zie ondermeer HR I juli 1983, Staat-LSV, NJ 1984, 360; AB 1984, 103 en HR 16 mei 1986,

101

Landbouwvliegers, NJ 1987,251; AB 1986, 574. Zie Van Male 1997, p. 170.
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bodemrechter kon worden verkregen.104 In de bodemprocedure overwoog de
rechtbank vervolgens dat de WHV in onvoldoende mate voorzag in schadevergoeding (zoals vereist door een EVRM-protocol) en dat de relevante bepalingen van
die wet buiten toepassing dienden te blijven totdat in een adequate schadevergoedingsregeling was voorzien. In het dictum werd de Staat in de gelegenheid gesteld
de rechtbank nadere gegevens te verschaffen, en werd iedere verdere beslissing
aangehouden.105 Nadat de Minister van LNV had aangekondigd tegen deze uitspraak
hoger beroep in te stellen en had benadrukt dat de WHV intussen volledige
geldigheid had, wendden de varkenshouders zich opnieuw tot de president. Die
besliste vervolgens dat de betreffende delen van de WHV op grond van artikel
94 van de Grondwetbuiten toepassing moesten blijven totdat ofwelin hogerberoep
zou worden beslist dat de wet niet in strijd met het EVRM is, ofwel totdat is
voorzien in een schadevergoedingsregeling. Daarnaast beperkte de president het
verbod tot uitvoering van de wet tot (de leden van) de eisende partijen. 106 N adat
de Staat evenwel doorging met toepassing van de wet, verbond de president van
de rechtbank een dwangsom aan haar eerdere uitspraak.'07 Het gerechtshof
bekrachtigde vervolgens in kort geding de uitspraak van de president waarin was
beslist dat de WHV gedeeltelijk buiten toepassing moest blijven. 108 Tegen deze
uitspraak van het gerechtshof is geen cassatieberoep ingesteld.
Uit dit voorbeeld blijkt dat ook ten aanzien van wetten in formele zin in kort
geding kan worden bepaald dat deze op grond van artikel 94 van de Grondwet
buiten toepassing moeten blijven. Het in artikel 120 van de Grondwetneergelegde
toetsingsverbod noch enige andere bepaling staat daaraan in de weg. 109 In de
literatuur is mede daarom bepleit artikel 120 van de Grondwet te laten vervallen,
110
aangezien deze bepaling doorde internationale ontwikkelingen is achterhaald.
Voor zover ter uitvoering van een onrechtmatig geachte wet in formele zin
besluiten worden genomen, bestaat in hetalgemeen minderbehoefte aan buitenwerkingstelling van die wet, aangezien tegen die uitvoeringsbesluiten onmiddellijke
bescherming openstaat. Blijkens de tekst van het arrest Factortame I eist het
gemeenschapsrecht ook niet dat wetten in formele zin buiten toepassing gelaten
moeten kunnen worden; het gaat slechts om concrete uitvoeringsmaatregelen.

Rb. Den Haag 23 december 1998, JB 1999/35.
Pres. Rb. Den Haag 23 februari 1999, JB 1999/61.
Pres. Rb. Den Haag 4 mei 1999, JB 1999/177.
Hof Den Haag 10 juni 1999, JB 1999/160.
108 Pres. Rb. Den Haag 11 september 1998, JB 1998/216.
109 Vergelijk artikel 11 wet AB: 'Derechter(..) mag in geen geval de innerlijke waarde ofbillijkheid
der wet beoordelen.'
110 Zie o.a. Van der Meulen 1989 en Heringa in zijn noot onder bovengenoemde uitspraak van
23 februari 1999.
104
105
106
107
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Situaties zoals in Factortame I zullen zich in Nederland om die reden minder snel
voordoen.

Een andere categorie vormen evenwel de situaties waarin wetten in formele
zin bepaald handelen strafbaarstellen dan wel vergunningsplichtig maken. Blijkens
de in paragraaf2.5 aangehaalde uitspraak van de Hoge Raad van 11 oktober 1996
lijkt de civiele rechter de burger toch bescherming te bieden door een vordering,
gegrond op onrechtmatig overheidsoptreden, ontvankelijk te achten. 111 Anderzijds
overwoog de Hoge Raad in de zaak Landbouwvliegers d at wetgeving in formele
zin niet aan rechtsbeginselen kan worden getoetst. 112
In een geruchtmakende zaak uit 1997 kwamen de grenzen van de rechterlijke
bevoegdheid in kort geding in zicht: een op Aruba gevestigde suikeronderneming
vorderde een verbod aan de Staat der Nederlanden om mee te werken aan een
besluit van de Raad van Ministers van het Koninkrijk om in te stemmen met een
voorstel tot herziening van een besluit van de Raad van de Europese Unie. De
Haagse rechtbankpresident wees deze vordering toe en legde de Staat genoemd

verbod op, zolang door het Hof van Justitie niet was geantwoord op prejudiciele
vragen die in een tweede uitspraak werden geformuleerd. 113 Beide vonnissen werden
later doorhet Haagse gerechtshof in kort geding vernietigd. Naarhet oordeel van
het gerechtshof was de president niet bevoegd de gevraagde voorziening te
verlenen, aangezien deze bevoegdheid pas kan ontstaan nadat een besluit van de
Raad van Ministers is genomen en bekendgemaakt.114 De Hoge Raad verwierp
het cassatieberoep dat tegen het arrest van het hof was ingesteld. De Hoge Raad
overwoog daarbij dat er in het door het Hof van Justitie ontwikkelde stelsel van
rechtsbescherming in geldigheidskwesties voor nationale rechters slechts een
beperkte mogelijkheid tot het treffen van voorlopige voorzieningen bestaat. In
dat stelsel is volgens de Hoge Raad geen plaats voor de aanvaarding van een
bevoegdheid van de nationale kort-gedingrechteromin te grijpen in het besluitvormingsproces dat voorafgaat aan de totstandkoming van een gemeenschapshandeling.115 Voorafgaand aan het arrest van de Hoge Raad had Emesa zich evenwel
opnieuw tot de Haagse rechtbankpresident gewend. De president was van mening
dat aan de criteria uit de zaken Zuckerfabrik Suderdithmarschen en Atlanta was
voldaan, en wees een tot Aruba gerichte vordering, inhoudende het verbod om
bij voorbaat bepaalde certificaten te weigeren op straffe van een dwangsom, toe.

111 HR

11 oktober 1996, AB 1997, 1.
112 HR 16 mei 1986, NJ 1987,251.
113 Pres. Rb. Den Haag 6 oktober 1997, JB 1997/248. De prejudiciele vragen volgden in Pres.
Rb. Den Haag 17 oktober 1997, JB 1997/259, waarin eveneens eendwangsom wasopgenomen
van 500 miljoen gulden...
114 Gerechtshof Den Haag 20 november 1997, JB 1997/272.
115 HR 10 september 1999, AB 1999,462.

229

Hoofdstuk 8

Bovendien stelde de president een aantal prejudiciele vragen aan het Hof van
Justitie, onder meer naar de geldigheid van de betreffende communautaire
wetgeving.116 In de beantwoording van de vragen oordeelde het Hof van Justitie
de betreffende wetgeving evenwel niet ongeldig. Daarnaast besliste het Hof dat
de voorwaarden die gelden voor opschorting van besluiten van organen van de
lidstaten ook gelden voor opschorting van besluiten van een land of gebied
overzee.

3.4

117

Nederlandse jurisprudentie

Zowel voor als na de uitspraken van het Hof van Justitie inzake Factortame en
Zuckerfabrik Suderdithmarschen hebben Nederlandse administratieve rechters
uitspraken gedaan in verzoeken om voorlopige voorziening met communautaire
aspecten. Voor zover deze verzoeken berustten op de stelling dat besluiten van
Nederlandse bestuursorganen moesten worden geschorst omdat zij waren gebaseerd
op ongeldige communaumire besluiten valt vooral de jurisprudentie van de
voorzitter(president) van hetCollege van Beroep voorhetbedrijfsleven op. Reeds
in 1984 werd twee maal een dergelijk verzoek afgewezen in zaken waarin de
geldigheid van een EG-verordening werd betwist."8 Zes jaar later wed wel met
succes een beroep gedaan op de ongeldigheid van een EG-verordening. In twee
afzonderlijke zaken wees de voorzitter de gevraagde voorzieningen toe. 119 Ill een
andere zaak uit 1990 werd een dergelijk verzoek bij gebreke aan twijfel aan de
rechtmatigheid van een EG-verordening afgewezen:20 In 1995 deed de president
van het CBb opnieuw drie uitspraken waarbij de ongeldigheid van EG-besluiten
aan de orde was. Twee daarvan leidden, onder toepassing van de criteria uit het
Zuckerfabriken-arrest, tot een (gedeeltelijke) schorsing. 121 In de derde zaak uit
1995 kwam het, net als in een zaak uit 1997, bij gebreke aan twijfel aan de
geldigheid van het betreffende EG-besluit, niet tot een schorsing. 122 Evenmin
succesvol was een verzoek om voorlopige voorziening teneinde de tenuitvoerlegging van een EG-besluit door een produktschap op te schorten. Hoewel er naar
het oordeel van de president tenminste serieuze twij fel over de geldigheid van het
EG-besluit kon bestaan, wees hij het verzoek afomdat appellantzich tothet Gerecht

116

Pres. Rb. Den Haag 19 december 1997, Rawb 1998, nr 33.

117

HvJ 8 februari 2000, zaak C-17/98, Emesa, AB 2000,

118 Vz. CBb
119

120
121
122
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oktober 1984. AB 1985, 362 en Vz. CBb 19 december 1984, AB 1985.363.
Vz. CBb 14 maart 1990, AB 1990,367 en Vz. CBb 3 april 1990, AB 1990.368. Beide zaken
komen in hoofdstuk 9 uitvoeriger aan de orde (§ 5.2)
Vz. CBb 7 juni 1990, KG 1990/227.
Pres. CBb 24 mei 1995, AB 1995,443 en Pres. CBb 24 augustus 1995, JB 1995/235. Ook
deze zaken komen uitvoeriger aan de orde in hoofdstuk 9.
Pres. CBb 1 maart 1995, AB 95, 442 en Pres. CBb 4 april 1997, JB 1997/122.
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van eerste aanleg van de EG kon wenden teneinde schorsing van het EG-besluit
te verzoeken. De president overwoog in dat verband kortgezegd dat de rechtsbe-

scherming in dit soort gevallen primair in handen van de gemeenschapsrechter
ligt, en dat de rol van de nationale rechter slechts een aanvullende is.123 De
procesrechtelijke grondslag van genoemde uitspraken was aanvankelijk artikel
65 van de Wet Arbo en in de latere uitspraken artikel 8:81 van de Awb.
Uitspraken van andere bestuursrechters dan het CBb zijn op dit terrein niet
aangetroffen. Daaraan behoeft nietde conclusie verbonden te worden dat het voor
die instanties geldende procesrecht kennelijk in de weg stond aan de toegang tot
de rechter op dit punt. Het lijkt veeleer zo dat op de andere rechtsgebieden geen
behoefte bestond aan deze vorm van communautaire rechtsbescherming. De
hiervoor aangehaalde uitspraken van het CBb hebben steeds betrekking op
specifieke rechtsgebieden, waar bestuursorganen op grond van communautaire

regelingen belastende besluiten moesten nemen. Dergelijke constructies lijken
zich buiten het economisch bestuursrecht (lees: de bevoegdheid van het CBb) niet
voor te doen. 124
Voorlopige voorzieningszaken waarin de verenigbaarheidvan besluiten van
nationale autoriteiten met het gemeenschapsrecht wordt betwist, hebben zich
daarentegen bij vrijwel elke administratieve rechter voorgedaan. Voor wat betreft
het oude procesrecht kan worden gewezen op uitspraken van de voorzitters van
de rechtsprekende afdelingen van de Raad van State,125 (uiteraard) op het CBb,
de CRVB, en opde lagere rechterlijke instanties. Ook onderhetnieuwe procesrecht
komt dit soort uitspraken voor.
3.5

Voldoet het Nederlandse stelsel aan de communautaire eisen?

Er zijn geen aanwijzingen dat de regeling in titel 8.3 van de Awb niet voldoet aan
de gemeenschapsrechtelijke eisen inzake de toegang tot de onmiddellijke
rechtsbescherming. Met name het connexiteitsvereiste lijkt niet in strijd met de
jurisprudentie van het Hof van Justitie. Voor zover de weg tot de voorlopige

voorziening is afgesloten, biedt deciviele rechteraanvullende rechtsbescherming,
waardoorhetNederlandse stelsel voldoet aan de communautaire eisen.126 De vraag
ofhet Nederlandse rechtsstelsel problemen oplevert voor watbetreft de voorwaarden uit het Factortame I-arrest kan ontkennend worden beantwoord. Het

123 Pres. CBb

12

februari 1998, Rawb 1998, nr. 79.

125

Zieevenwel §3.3, waarinbleek dat ook deciviele kort-gedingrechterdecommunautaire criteria
heeft toegepast.
Vz. AGvB 11 december 1989, KG 1990,72; Vz. ARRS 14 oktober 1992, Tb/S 1992, nr. 122.

126

In gelijke zin: Widdershoven 1995, p. 95.

124
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Nederlandse recht werptde rechtergeen belemmeringen op inzake het onmiddellijk

buiten werking stellen van handelingen die (ernstige) inbreuken maken op rechten

van particulieren, of deze rechten nu aan het gemeenschapsrecht zijn ontleend
ofniet. Ingeval de betreffende handeling moet worden gekwalificeerd als een appellabel besluit in de zin van de Awb is de bestuursrechter bevoegd volgens titel 8.3
van de Awb bescherming te verlenen. Is de handeling niet als een appellabel besluit
te kwalificeren (algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels maar ook
feitelijke handelingen), dan kan de particulierbij de gewone rechteronmiddellijke
bescherming vragen. De civiele rechterachtzich evenwel nietbevoegd bescherming
te verlenen indien de vordering is gericht tegen de voorgenomen deelname van
Nederland aan EG-besluitvorming. 127

Buitenwerkingstelling in kort geding van wetten in formele zin is tot op heden
slechts sporadisch voorgekomen. Gebleken is dat de rechter zich daartoe reeds
op basis van artike194 van de Grondwet bevoegd acht.128 In communautair verband
zijn in dit opzicht geen problemen te verwachten: indien beperkingen in de
toetsingsbevoegdheid van de rechter(zoals artikel 120 van de Grondweten artikel
11 van de Wet AB) bij strijdigheid van wetten in formele zin met het EVRM
terzijde worden gesteld, zullen deze naar verwachtingbij strijdigheid van die wetten
met het gemeenschapsrecht evenmin een rol spelen. De opvatting dat de werking
van het gemeenschapsrecht niet door constitutionele bepalingen kan worden
beperkt, wordt door Nederlandse rechterlijke instanties immers vrij algemeen
gedeeld. Nu buitenwerkingstelling van wetten die uitvoeringsbesluiten behoeven
mogelijk is gebleken, ligthet voorde hand dat ook wetten die strafrechtelijk worden
gehandhaafd en wetten die bepaalde handelingen vergunningsplichtig maken in
kort geding buiten werking kunnen worden gesteld.
Problemen bij het bepalen van de kring van beroepsgerechtigden werken
gezien de regeling in de Awb door in de toegang tot de voorlopige voorzieningsrechter. Deze problemen komen in de navolgende paragraaf aan de orde.

4
4.1

Het belanghebbendebegrip
inleiding en communautaire eisen

In hoofdstuk 4 is aangegeven dat het gemeenschapsrecht eist dat degenen die binnen
de (al dan niet door het Hofbepaalde) werkingssfeer van communautaire bepalingen
vallen, beroep op de rechter moeten kunnen instellen tereffectuering van de rechten

127 Zie § 3.3.
128 Zie de WHV-zaak uit § 3.3.
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die bepalingen aan hen toekennen. Het is (echter) in beginsel aan het nationale
recht de procesbevoegdheid en het procesbelang van een justitiabele vast te
stellen.129 Aangezien specifieke eisen tot op heden vrijwe1130 ontbreken, wordt
hieronder in algemene zin bezien of, en zo ja in hoeverre, de Nederlandse
bepalingen inzake het belanghebbendebegrip de effectuering van aan het
gemeenschapsrecht ontleende rechten praktisch onmogelijk maken.
4.2

Het belanghebbendebegrip in het oude procesrecht

In de wetgeving die aan de Awb voorafging was een aantal bepalingen opgenomen
waarin de kring van beroepsgerechtigden werd omschreven. Zo bepaalde artikel
7, eerste lid, van de Wet Arob datberoepkon worden ingesteld doorde natuurlijke of rechtspersoon, die door een besluit rechtstreeks in zijn belang was getroffen.
Artikel 24, eerste lid, van de Ambtenarenwet kende een vergelijkbare definitie:

de ambtenaar die rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen. Ingevolge artikel
4, eerste lid, van de Wet Arbo was het College van Beroep voor het bedrij fsleven
bevoegd kennis te nemen van beroepen, ingesteld door natuurlijke of rechtspersonen
die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen door besluiten of te hunnen aanzien
verrichte handelingen. In de op grond van deze wetgeving totstandgekomen

jurisprudentie zijn vier criteria ontwikkeld voor de beantwoording van de vraag
of de appellant rechtstreeks in zijn belang is getroffen: er moet sprake zijn van
een eigen, persoonlijk, rechtstreeks belang, dat objectief kan worden bepaald. Dit
betekende ondermeerdatjustitiabelen met een afgeleid belang (zoals contractspartners van beroepsgerechtigden) zelf niet als belanghebbende werden aangemerkt.

Voorts diende men ofwel natuurlijke- ofwel rechtspersoon te zijn om beroep in
te kunnen stellen; entiteiten die niet als zodanig konden worden gekwalificeerd
waren in het algemeen niet beroepsgerechtigd.
Particulieren die niet onder het belanghebbendebegrip van de oude
proceswetten vielen waren niet van rechtsbescherming verstoken: zij konden bij

de burgerlijke rechter een vordering indienen. In de zaak Montenegro werd
gevorderd een voorwaarde uit een investeringspremieregeling buiten toepassing
te laten. Het gerechtshof verklaarde Montenegro op dit punt niet-ontvankelijk
aangezien tegen de weigering naar zijn oordeel de Arob-rechtsgang openstond.
Nadat de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State evenwel had beslist dat
vergelijkbare ondernemingen door het betreffende bestuursorgaan terecht nietontvankelijk waren verklaard, vernietigde de Hoge Raad voornoemde beslissing

129 HvJ 11 juli 1991, zaak C 87-89/90, Verholen, Jur. 1991, p 3757, r.0.24. Ziehoofdstuk 5,
§1.3.
130
Zie evenwel § 4.5 inzake toegang tot de rechter bij milieurichtlijnen.
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van het gerechtshof.13'De aanvullende rol van de civiele rechter heeft dus ook

betrekking op het belanghebbendebegrip.
4.3

Beroepsgerechtigden onder de Awb

4.3.1 Algemeen
De definitie van het begrip belanghebbende in de Awb is kort. Onder belanghebbende wordt volgens het eerste lid van artikel 1:2 verstaan: degene wiens belang
rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Voor rechtspersonen voegt het derde lid
daaraan toe dat als hun belangen mede beschouwd worden de algemene en
collectieve belangen die zij krachtens hun doelstellingen en blijkens hun feitelijke
werkzaamheden in het bijzonder behartigen. De Memorie van toelichting stelt
buiten twij fel dat naast de geadresseerde ook derden belanghebbende kunnen zijn
bij een besluit. Daarnaast wordt aangegeven dat met de woorden 'wiens belang
rechtstreeks is betrokken' een zekerebegrenzing wordt beoogd:32 Algemeen wordt
aangenomen dat het belang rechtstreeks, objectiveerbaaren onderscheidend moet
zijn.133 Bij debeoordeling van de vraag ofiemand als belanghebbende moet worden
aangemerkt, behoort volgens de regering geen rol te spelen de vraag of de belangen
waarin de appellant beschermd wil worden deel uitmaken van de belangen die
bij hetbesluit waartegen hij opkomt moeten worden afgewogen:34Het Schutznormvereiste speelt derhalve geen rol bij het belanghebbendebegrip in de Awb, althans
niet in artikel 1:2. Metditbelanghebbendebegrip heeft de regering willen aansluiten
bij de definitie in artikel 7, eerste lid, Wet Arob en de betekenis die de Afdeling
rechtspraak daaraan heeft gegeven. 135 Doorhet begrip natuurlijke- ofrechtspersoon
in het eerste lid van artikel 1:2 te vermijden heeft de regering aangegeven dat ook
entiteiten die niet als een van beide zijn aan te duiden, belanghebbende kunnen
zijn en als zodanig beroep kunnen instellen tegen besluiten:36 Over de statutaire
doelstelling van rechtspersonen meldt de Memorie van toelichting nog dat hieraan
alleen een belang ontleend kan worden indien het gaat om een algemeen of
collectief belang. 'Dit betekent dat de mogelijkheid om voor afzonderlijke leden
van de organisatie op te komen, niet uitsluitend aan de statutaire doelstelling kan
worden ontleend. (..) Maarindien het belang van de groep als zodanig in hetgeding

131

HR 20 november 1987, AB 1988, 117.

132 Kamerstukken
133

11

1988/89, 21 221, nr. 3 (PG Awb I, p. 147).

Gebaseerd op de jurisprudentie. Zie bijv. Van Male en Goorden, p. 39.

134 Kamerstukken iI 1990/91, 21 221 nr. 8 (PG Awb I, p 153).
135 Kamerstukken Il 1988-1989,21 221, nr. 3 p. 32.
136
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Kamerstukken 11 1988/89,21221, nr. 3 (PG Awb I, p. 148). Tweede argument van de regering
was dat aldus ook bestuursorganen als belanghebbende kunnen worden aangemerkt.
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is. dus van alle leden van de organisatie gezamenlijk, biedt de statutaire doelstelling
dit collectief belang te behartigen aan de rechtspersoon voldoende grond om als

belanghebbende erkend te worden,' aldus de Memorie van toelichting. 137
De Awb-wetgever heeft in artikel 1:2 een definitie van het belanghebbendebegrip gegeven die doorde rechter flexibel kan worden ingevuld. 138 In zaken
waarin een beroep wordt gedaan op het gemeenschapsrecht heeft dit tot gevolg
dat de rechter bij de beoordeling van de ontvankelijkheid zal moeten bezien of
degene die beroep instelt valt binnen de personele werkingssfeer van de bepaling
die hij inroept. Is dit het geval, dan dient hij in ieder geval als belanghebbende
te worden aangemerkt. Soms moeten personen die niet binnen de werkingssfeer
vallen ingevolge de jurisprudentie van het Hof toch als belanghebbende worden
beschouwd. 139
Wanneer twijfel bestaat of bepaalde personen binnen de werkingssfeer van
een richtlijn vallen resteert de nationale rechter geen andere mogelijkheid dan het
stellen van prejudiciele vragen aan het Hof van Justitie.
4.3.2

Afwijkend belanghebbendebegrip

De definitie van het begrip belanghebbende in artikel 1:2 is niet beperkt tot de
Awb zelf, maar heeft een veel ruimer bereik. Niettemin heeft de wetgever in
bijzondere wetgeving een afwijkend belanghebbendebegrip opgenomen. Deze
afwijkingen hangen dikwijls samen met de aard van de besluiten die aan de orde
ziln.

De meest in het oog springende afwijkingen zijn opgenomen in de sociale
zekerheidswetgeving. In artikel 2a van de Ziektewet is bepaald dat alleen degene
op wiens aanspraken het besluit betrekking heeft als belanghebbende bij dat besluit
wordt aangemerkt. Aanvankelijk was ook in de WAO en de AAW een dergelijke
bepaling opgenomen, doch deze zijn inrniddels ingetrokken:40 Achtergrond van
deze afwijkende definitie is dat de wetgever wilde voorkomen dat werkgevers de
beschikking zouden krijgen over stukken met betrekking tot de medische situatie
van hun werknemers. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de
werknemer zou hierdoor in gevaar kunnen komen. Deze beperking van het
beroepsrecht lijkt niet in strijd met het gemeenschapsrecht; desnoods kan de

137 Kamerstukken Il 1988/89,21 221, nr. 3 (PG Awb I, p. 149).
138 Kamerstukken H 1991/92, 22 495, nr. 3 (PG Awb II, p. 381): 'Gelet op de bestaande
jurisprudentie, zal de kring van beroepsgerechtigden vanwege de aard van de materie ruimer
dan wei enger zijn.'
139 HvJ 11 juli 1991, zaak C-87-89/907, Verholen, Jur. 1991, p. 1-3757.
140 Respectievelijk per 1 januari 1998 en 17 mei 1995.
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werkgever zich tot de burgerlijke rechter wenden.14' Dit geldt ook voor andere
situaties waarin het beroepsrecht is beperkt tot bepaalde categorieen personen.
In de Algemene wetbestuursrecht zelfis voorbepaalde categorieen besluiten
een ruimer beroepsrecht neergelegd: artikel 3:24, eerste lid, bepaalt dat een ieder
bedenkingen kan indienen tegen ontwerp-besluiten, die ingevolge de uitgebreide
openbare voorbereidingsprocedure van titel 3.5 van de Awb zijn vastgesteld. In
aanvulling daarop bepaalt artikel 20.6 van de Wet milieubeheer dat eenieder die
bedenkingen heeft ingediend, vervolgens beroep bij de rechter kan instellen.
Onlangs heeft de regering voorgesteld deze gedeeltelijk in de Awb neergelegde
actio popularis te verplaatsen naar de specifieke (milieu)wetgeving.142 Later in
deze paragraaf zal worden ingegaan op de betekenis van het belanghebbendebegrip
in relatie tot EG-milieurichtlijnen. 143
Afzonderlijke aandacht voor procesbelang

4.3.3

Naast het vereiste dat een appellant belanghebbende bij hetbestreden besluit moet

zijn, kent het Nederlandse bestuursprocesrecht het procesbelang nog als een
afzonderlijke voorwaarde voor ontvankelijkheid. Dit vereiste, dat niet in enige
wettelijke regeling is neergelegd, houdt naaralgemene opvatting in dat de appellant
met de door hem ingestelde procedure ook daadwerkelijk iets moet kunnen
bereiken. 144 In de praktijk kan een onderscheid worden gemaakt tussen gevallen
waarin het procesbelang van meet af aan heeft ontbroken en gevallen waarin het
procesbelang openig moment tijdens de procedure is vervallen. De inwerkingtreding van het Awb-procesrecht heeft geen gevolgen gehad; het vereiste is nog
onverminderd van toepassing. 145

4.3.4

Afgeleid belang

Personen, die niet een rechtstreeks belang maar slechts een afgeleid belang bij
besluit hebben, worden in het algemeen niet tot de categorie
belanghebbenden gerekend die beroep tegen dat besluit kan instellen. Zo zijn
werknemers doorgaans geen belanghebbende met betrekking totbesluiten jegens
een bepaald

141 Vergelijk het Montenegro-arrest: HR 20 november 1987, AB 1988,117.
142

Het wetsvoorstel uniforme openbare voorbereidingsprocedure: Kamerstukken 11 1999/2000,
27 023, nrs. 1-3. Zie voor een kritische bespreking Verschuuren 2000, p. 178-183.

143

Zie § 4.5.

144

Zie reeds Van Buuren 1978, p. 156.
Zie vooreen evident geval bijv. ABRS 25 januari 1996, AB 1996/284. Incomplexe situaties
(samenhangende besluiten) werd, zij het onder het vroegere procesrecht, aan het ontbreken
van procesbelang wel eens de conclusie verbonden dat het beroep verworpen moest worden
(CBb, 18 augustus 1989, AB 1990/276).

145
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hun werkgever.146 Ook bij andere contractuele relaties wordt niet aan dit criterium
voldaan. Zelfs wanneerde gevolgen van een besluit voordegene met het afgeleide

belang veel ingrijpenderzijn dan voor degene met het direct geraakte belang staat
voor eerstgenoemde geen beroep bij de bestuursrechter open. 147 Met name de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is in dit soort gevallen
buitengewoon strikt. 148 In een recente zaak wenste degene die ruim honderd
woningen van een woningstichting had gekocht als partij ingevolge artikel 8:26
van de Awb te worden toegelaten in een geding tussen de woningstichting en de
staatssecretaris van VROM, die hadbepaald datde verkoopnietdoor mocht gaan.
Zowel de rechtbank als de Afdeling waren van mening dat de koper niet aan het
belanghebbendebegrip van artikel 8:26 juncto artikel 1:2 van de Awb voldeed en
wezen zijn verzoek daarom af.149 Voor betrokkene rest slechts de gang naar de
civiele rechter. Dan zouden twee rechters tegelijkertijd over hetzelfde besluit
moeten oordelen, en van een effectieve rechtsbescherming is dan uiteraard
nauwelijks sprake. Op deze lijn in de jurisprudentie bestaat veel kritiek, omdat
nauwelijks te verdedigen is dat personen met zeer zware financiele belangen toch
niet als belanghebbende worden aangemerkt. 150 Zulks klemt te meer nu de
bestuursrechter wel buitengewoon ruimhartig is met betrekking tot personen met
een relatiefgering, immaterieel belang bij bepaalde besluiten, zoals omwonenden
die op willen komen tegen de verlening van een kapvergunning. 151 Voorstanders
van dezejurisprudentie wijzen eropdatde rechtstreekse belanghebbende dan maar
in beroep moet gaan tegen het betreffende besluit.152 Daar kan tegenin gebracht
worden dat diens belangen niet altijd precies parallel lopen met die van zijn

contractspartner.

Bij de introductie van de Awb leek de wetgever aan te sturen op ruimere
beroepsmogelijkheden voorpersonen meteen afgeleidbelang.153 Gezien de zojuist
besproken jurisprudentie zijn deze aanwijzingen (nog) niet in de rechtspraak
doorgedrongen.

146
147

148
149
150

151

Zie reeds ARRS

15

oktober 1981, Tb/S IV, nr. 75.

Vz. ABRS 18 november 1994, AB 1997,39. In het evaluatie-onderzoek bestuursprocesrecht
werd deze praktijk bekritiseerd: Ten Berge e.a. 1996, p. 70.
ARRS 29 juli 1988, AB 1989, 216; ARRS 22 februari 1993, AB 1994, 192; ABRS 13 juni
2000, JB 2000/218.
ABRS 16 september 1999, Rawb 2000, nr. 91.
Zie de noot van De Waard in Rawb 2000, nr. 91 en die van Schlossels in JB 2000/218.
Vergelijk de noot van Schlossels in JB 2000/218.

Van Wijk/KonijnenbelUVan Male 1999. p. 107.
153 Kamerstukken II 1990/91, 21 221, nr. 8 (PG Awb I, p. 153). Zie in dit verband ook het
evaluatie-onderzoek bestuursprocesrecht: Ten Berge e.a. 1996, p. 64-65.
152
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4.3.5

Beperking beroepsrecht door artikel 6:13 Awb

Geen beroep kan worden ingesteld tegen een op bezwaarofin administratiefberoep
genomen besluit door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden
verweten geen bezwaar te hebben gemaakt of administratief beroep te hebben

ingesteld tegen het oorspronkelijke besluit, aldus artikel 6:13 van de Awb. Deze
bepaling beperkt het beroepsrecht van belanghebbenden die verwijtbaar geen
gebruik hebben gemaakt van de rechtsmiddelen in de voorfase. De Waard spreekt
in dit verband van een procedurele buitensluiting:54 Hij onderscheidt in de
jurisprudentie drie categorieen van gevallen waarin deze bepaling wordt toegepast:
gevallen waarvoor deze bepaling nu juist is geschreven: personen die zich
te laat realiseren dat ze in rechte op willen komen tegen een besluit;
situaties waarin fouten zijn gemaakt met betrekking tot de partijstelling (zoals
directeur-enig-aandeelhouder in plaats van de bv);
-

zaken waarvoorhetnoodzakelijk is dejurisprudentie te kennen, bijvoorbeeld
155
de situatie dat een 8:26 Awb-partij geen recht van hoger beroep heeft.

Bij de laatste categorie kan men zich afvragen ofer wel voldoende rechtvaardiging
bestaat voor toepassing van artikel 6:13, gelet op het feit dat hetbestuursprocesrecht
niet uitgaat van verplichte procesvertegenwoordiging, zodat 'een ontwikkelde
leek

, 156

zelfstandig

moet kunnen procederen.

In het navolgende hoofdstuk zal worden ingegaan op een leerstuk dat hiermee
samenhangt, de inhoudelijke uitsluiting als gevolg van het te laat inbrengen van
bepaalde gronden tegen een besluit. 157
4.4

Nederlandse jurisprudentie op communautair terrein

Een zaak die in dit verband de aandacht heeft getrokken is de uitspraak van de
voorzitter van het College van Beroep voorhetbedrijfsleven inzake de kolenvergassing op de Maasvlakte. Texaco verzocht om schorsing van het goedkeuringsbesluit
van het Electriciteitsplan 1991-2000. Ten aanzien van de vraag of deze onderneming door dit besluit rechtstreeks in zijn belangen is getroffen overwoog de
voorzitter:

De Waard 1999, p. 46.
155 ABRS 13 november 1995, JB 1995/336.
In de woorden van De Waard.
156
154

157
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In § 2 over ambtshalve toepassing komen artikel 20.6 Wm en de zgn. argumentatieve fuik
aan de orde, en in § 3 over bewijsregels wordt ingegaan op de zgn. bewijsfuik.

Toegang tot de rechter in het bestuursrecht

'Bij de bestreden beschikking heeft de minister zijn goedkeuring gehecht aan
het uiteindelijke definitieve voornemen van SEP om bij de bouw van de derde
Maasvlaktecentrale geen gebruik te maken van het kolenvergassingsproctdd.
Texaco is daardoor in haar belang getroffen: zij heeft zich in het bijzonder
toegelegd op dat procddd en ziet zich door dit besluit de kans op een opdracht
tot de bouw van de derde Maasvlaktecentrale ontglippen. Naar voorlopig
oordeel bestaat tussen de bestreden beschikking en dit belang van Texaco niet
een zo ver verwijderd verband dat geconcludeerd zou moeten worden dat
Texaco door de bestreden beschikking niet rechtstreeks in haar belang is
betroffen. Dit oordeel geeft blijk van een ruime uitleg van het criterium158 dat
hier aan de orde is. Die ruime uitleg vindt mede haar rechtvaardiging in de
omstandigheid dat als gevolg daarvan de toetsing van de rechtmatigheid van
de bestreden beschikking niet wordt onttrokken aan het rechtscollege, dat
,159
daartoe blijkens de Wet bij uitstek is aangewezen.

Het lijkt er sterk op dat dit oordeel over de ontvankelijkheid van Texaco is
ingegeven door het gemeenschapsrecht, met name de richtlijn inzake milieueffectrapportage.160 De tweede overweging van de considerans van deze richtlijn
bepaalt:
'Overwegende dat de verschillen tussen de in de Lid-Staten van kracht zijnde
wetgevingen inzake milieu-effectbeoordeling van openbare en particuliere
projecten aanleiding kunnen geven totongelijke concurrentievoorwaarden en
zodoende rechtstreeks van invloed kunnen zijn opde werking van de gemeenschappelijke markt: dat derhalve moet worden overgegaan tot de onderlinge
aanpassing van de nationale wetgevingen op dit gebied overeenkomstigartikel
100 van het Verdrag;'

De voorzitter van het CBb leidde hieruit afdat Texaco doorde richtlijnbeschermd
wordt:
'Onder belanghebbenden moet blijkens de tweede overweging van de
considerans van deRichtlijn mede worden begrepen degenen, die, als Texaco,
uit een oogpunt van gelijkheid van concurrentievoorwaarden belang hebben
bij een eenduidige wetgeving inzake milieu-effectbeoordeling in de Lid-Staten
,161
van de gemeenschap.

158

159
160

161

Dit criterium luidt: rechtstreeks in zijn belang getroffen door een besluit ingevolge de
Electriciteitswet 1989 (artikel 51).
VzCBb 4januari 1991, AB 1991,85; Ars Aequi 1991, p. 576-581, met nootDrupsteen; Milieu
en recht 1991, nr. 42, p. 219 met noot Jans en Uylenburg.
Rl. 85/337 van de Raad van 27 juni 1985, Pb. L 175 van 5-7-1985, p. 40.
Vz. CBb 4 januari 1991, overweging 8.9
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De appellant kan blijkens dit oordeel met andere woorden aan het gemeenschapsrecht rechten ontlenen die door de nationale rechter moeten worden
gewaarborgd. Een eerste voorwaarde daartoe is uiteraard dat deze appellant wordt
ontvangen door de rechterlijke instantie die volgens de wetgever bevoegd is over
de aan de orde zijnde materie te oordelen.
Een tweede uitspraak die van belang is voor de interpretatie van het
belanghebbendebegrip in communautaire aangelegenheden is van de Utrechtse
rechtbankpresident. In een geschil overderegistratie van geneesmiddelen betoogde
de houder van de registratie dat een concurrerende fabrikant niet-ontvankelijk moest

worden verklaard in een verzoek om voorlopige voorziening tegen die registratie.

Achtergrond van deze stelling is dat richtlijn 65/65 een bijzondere procedure
voorschrijft voor die registraties. De president deelde die opvatting echter niet.
Hij overwoog:
'Gesteld noch gebleken is dat enige bepaling van communautair recht eraan
in de weg staat om de definitie van het begrip belanghebbende van artikel 1:2

van de Awb op de gebruikelijke en door de nationale wetgever wenselijk
geachte wijze te interpreteren. Overeenkomstig deze interpretatie moet
verzoeker zonder meer als belanghebbende worden aangemerkt, aangezien
voldoende aannemelijk is datde registratie van (het geneesmiddel) consequenties heeft voordeonlzet van verzoekster en verzoeksterderhalve als concurrent
van de houder van de registratie een belang heeft dat rechtstreeks is betrokken
bij de registratie van het geneesmiddel.'

De president voegde daaraan toe dat het gegeven dat de procedurele bepalingen
van de richtlijn geen grondslag bieden voor een derde om op te komen tegen een
registratie niet tot een andere conclusie leidt.162 We zien hierdat de rechtbankpresi-

dent verzoekster op grond van het Nederlandse bestuursprocesrecht ontvankelijk
acht, terwijl kon worden betwij feld of de communautaire regeling voor haar wel
in een rechtsgang voorzag. Uit rechtsbeschermingsoogpunt is deze benadering
toe tejuichen. Inde bodemuitspraak in deze zaakbevestigde de Utrechtse rechtbank
de lijn van de president, waarbij onder meer werd overwogen dat artikel 1:2 van
de Awb voldoet aan deminimumvoorwaarden diehet Hof van Justitie ten aanzien
van nationaalrechtelijke bepalingen ter verwezenlijking van aanspraken op
163
gemeenschapsrecht stelt.

162 Pres. Rb. Utrecht 28 mei 1997, NA 1997, 493.
Rb. Utrecht 22 april 1998, NA 1998, nr. 202.

163
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4.5

Het belanghebbendebegrip in relatie tot EG-milieurichtlijnen

In de literatuuris uitvoerig aandachtbesteed aan de vraag ofhet belanghebbendebegrip van artikel 1:2 van de Awb voldoet aan de communautaire eisen inzake

toegang tot de rechter. Met name in milieugeschillen kunnen in dit verband
problemen ontstaan. In bepaalde richtlijnen wordt voorgeschreven dat de lidstaten
beroep vooreenieder openstellen tegen bepaalde besluiten, waaronderdie inzake
de toegang tot milieu-informatie. Onder verwijzing naareen uitspraak van hetHof
164
van Justitie overde implementatie van de grondwaterrichtlijn concludeert Jans 165
dat de algemene omschrijving van het belanghebbendebegrip in artikel 1:2 van
de Awb waarschijnlijk niet voldoet aan de communautaire eisen. Naar zijn mening
is het niet voldoende dat de rechter deze bepaling gemeenschapsrechtconform
interpreteert, maar zal de wetgever in de (materiele) wetgeving die de richtlijn
166
omzet moeten aangeven wie als belanghebbenden moeten worden aangemerkt.
Het is overigens de vraag of gemeenschapsrechtconforme interpretatie van
artikel 1:2 in dit geval wel mogelijk is: de rechter zou de definitie van artikel 1:2,
eerste lid, zodanig moeten interpreteren dat voor eenieder beroep openstaat. Van
de terrn rechtstreeks blijft aldus niet veel meer over. Aangenomen dat het
belanghebbendebegrip van de Awbnietzorekbaaris, moet worden geconcludeerd
dat deze beperking van het beroepsrecht in strijd is met de communautaire eisen.
De wetgever dient in de materiBle wetgeving een ruimere toegang tot de rechter
neer te leggen. 167
4.6

Voldoet de Awb-regeling aan de communautaire eisen?

Hoewel de categorie beroepsgerechtigden volgens artikel 1:2 van de Awb in de
meeste gevallen voldoende ruimis, dient de wetgever op enkele specifieke terreinen
(alsnog) nadere voorzieningen te treffen.
Hetbelanghebbendebegrip van de Awb lijktniet zodanig flexibel dateenieder
die valt binnen de personele werkingssfeer van communautaire bepalingen ook
daadwerkelijk bij de bestuursrechterkan worden ontvangen in een beroepgericht
168
op effectuering van de rechten die uit die bepalingen voortvloeien.
De mogelijkheid van flexibele invulling van artikel 1:2 door de rechter
betekent daarnaast dat niet is gewaarborgd dat de rechter personen die aan het

HvJ 28 februari 1991,C-131/88, Commissie/Bondsrepubliek Duitsland, Jur. 1991,p. I-825.
165 Jans 1993, p. 195 e.v.
166 Jans 1993, p. 202-203.
167
Vergelijk in dit verband Verschuuren 2000, p 182.
164

168

Anders: Koetser 1993.
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gemeenschapsrecht rechten ontlenen naarnationaal recht steeds als belanghebbende
zal beschouwen. Voorde wetgever lijken ernauwelijks mogelijkheden te bestaan

om op een eenvoudige wijze aan dit probleem tegemoet te komen: het flexibele
stelsel met 66n, open bepaling zou dan overboord gezet moeten worden voor
specifieke rechtsterreinen.
De Nederlandsejurisprudentie inzake (rechts)personen met een afgeleid belang
verdient eveneens kritische aandacht. Hoewel justitiabelen die om die reden niet
bij de bestuursrechter worden ontvangen zich tot de burgerlijke rechter kunnen
wenden, kan de rechtsbescherming in dergelijke gevallen niet erg efficient genoemd
worden. Een laatste punt van kritiek betreft in dit verband de ongerechtvaardigde

gevallen van procedurele buitensluiting.

5

Termijnen

5.1

Inleiding en communautaire eisen

Zoals in hoofdstuk 5 is gebleken, heeft het Hof van Justitie een aantal uitspraken
gedaan over de toepasbaarheid van termijnen uit het nationale procesrecht in
communautaire geschillen. Zo heeft het Hof beslist dat redelijke beroepstermijnen
voldoen aan heteffectiviteitsvereiste. Deze termijnen mogen evenwel niet worden
tegengeworpen in situaties waarin een beroep wordt gedaan op richtlijnbepalingen
die niet opjuiste wijze zijn geimplementeerd en waarbij de rechtszoekende door
de overheid op het verkeerde been is gezet. Termijnen die niet zozeer betrekking
hebben op de toegang tot de rechter, doch op de hoogte van bepaalde vorderingen
en de terugwerkende kracht van aanspraken, worden door het Hof toelaatbaar
geacht. 169

5.2

Termijnen in het Nederlandse bestuursprocesrecht

De termijn voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift bedraagt zes weken
en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven
wijze is bekendgemaakt, aldus de artikelen 6:7 en 6:8, eerste lid, Awb. Artikel
6:9 geeft aan wanneereen bezwaarofberoepschrift tijdig is ingediend: indien het
voor het einde van de termijn is ontvangen (eerste lid) of, bij verzending per post,
indien het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd, mits het niet later dan
een week na afloop van de termijn is ontvangen (tweede lid). Van groot belang

169
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Vergelijk de uitspraken van het Hof van Justitie inzake Rewe, Emmott, Steenhorst-Neerings etc.
in § 6 van hoofdstuk 6.
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is voorts artikel 6:11, dat bepaalt dat ten aanzien van een na afloop van de termijn
ingediend bezwaar- ofberoepschrift niet-ontvankelijkverklaring op gronddaarvan

achterwege blijft indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener
is verzuim is geweest.
De termijn voor het instellen van beroep liep onder de belangrijkste oude
wetgeving uiteen van 30 dagen (Wet Arbo, Ambt.wet, Wet Arob) of een maand
(Beroepswet) tot 2 maanden (AWR), terwijl de wet soms zelfs zweeg over die
termijn:70 Ook de aanvang van de termijn was niet in alle wetten gelijkgeregeld, 171
zodat van een onoverzichtelijke situatie gesproken kon worden. In de Memorie
van toelichting bij de Awb stelt de regering het belang van een zo groot mogelijke
uniformiteit ten aanzien van de lengte van de beroepstermijn voorop. De termijn
van zes weken zat, zoveel als mogelijk is, overal moeten gelden. Slechts wanneer
dringende redenen bestaan om een kortere of langere termijn te bepalen, kan de

bijzondere - formele - wetgever van de hoofdregel afwijken, zo vervolgt de
Memorie van toelichting bij artikel 6:7.172 Ter motivering van de keuze voor een
langere termijn dan voordien gebruikelijk was wijst de regering onder meer op
het feit dat het EG-recht een termijn van twee maanden kent. 173
De aanvang van de termijn is gekoppeld aan de bekendmaking van het besluit;
deze materie is in de artikelen 3:41 en 3:42 geregeld. Wanneer de bekendmaking

niet geheel op de juiste wijze is geschied begint de termijn volgens de Memorie
van toelichting desondanks toch te lopen, maar kan onder omstandigheden een
174
beroep worden gedaan op artikel 6:11 (verschoonbare termijnoverschrijding).

Invloed van het gemeenschapsrecht

Uit de wetsgeschiedenis bij artikel 6:9 blijkt dat het gemeenschapsrecht direct van
invloed is geweest bij de regeling van het einde van de termijn in de Awb. Het
Voorontwerp ging uit van de verzendtheorie:
'Een bezwaar- of beroepschrift is tijdig ingediend wanneer het voor het einde
van de termijn binnen Nederland ter post is bezorgd.'

Het rapport ABAR (vijfde druk) geeft op pag. 407 een overzicht van de vele, uiteenlopende
regelingen van de lengte van de termijn in algemene en bijzondere wetten.
171
Ten Berge & Tak 198311, p. 3-7. rapport ABAR (vijfde druk), p 408-409.
172 Kamerstukken II, 1988/89,21 221, nr. 3 (PG Awb I, p. 291).
173 Idem, zie vorige noot. Kennelijk doelde de regering daarbij op de termijn in artikel 230 EG,
dat in de slotalinea inderdaad een termijn vantwee maanden voor het indienen van een beroep
tot nietigverklaring aangeeft. (Het overigens veel minder gebruikte) artikel 33, derde alinea,
EGKS-verdrag geeft een indieningstermijn van 6dn maand voor dergelijke beroepen. De
relevantie van deze termijn als argument is naar mijn mening niet erg groot.
174 Kamerstukken 11, 1988/89, 21 221, nr. 3 (PG Awb I, p. 294).
170
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In het voorstel van wet koos de regering echter vooreen combinatie van de verzend-

en ontvangsttheorie:
' Een bezwaar- of beroepschrift is tijdig ingediend indien het voor het einde
van de termijn is ontvangen of, bij verzending binnen Nederland, indien het

voor het einde van de termijn ter post is bezorgd.'

Op de keuze voor de verzend- en/of ontvangsttheorie behoeft hier niet nader te
worden ingegaan. Beide varianten voldoen, mitsheldergeformuleerd in de wet, 175
aan de communautaire eisen inzake effectieve rechtsbescherming. Deze eisen
hebben immers geen betrekking op de keuze voor het ene of het andere systeem.
De zinsnede 'bij verzending binnen Nederland' verdient wel aandacht. In
antwoord op vragen van de Raad van State gaf de regering in het Nader rapport
aan van mening te zijn dat de woorden 'binnen Nederland' niet gemist kunnen
worden. In het wetsvoorstel is de verzendtheorie beperkt tot verzending binnen
Nederland. Hantering van de verzendtheorie bij postbezorging vanuit hetbuitenland
zou volgens de regering tot te grote onduidelijkheden leiden. Deze onduidelijkheid
is gelegen in de sterk verschillende duur van de verzending per land en per wijze
van vervoer, alsmede in de moeilijkheden bij vaststellingdoorNederlandse organen
van het moment van terpostbezorging.176 Voor verzending vanuit het buitenland

blijft dus de ontvangsttheorie gelden.
In de Aanpassingswet Awb m177 is artikel 6:9 echter opnieuw gewijzigd.
De nieuwe tekst bestaat uit twee leden en luidt:
1.
Een bezwaar- of beroepschrift is tijdig ingediend indien het voor het einde
van de termijn is ontvangen.
2. Bij verzending per post is een bezwaar- of beroepschrift tijdig ingediend
indien het voorhet einde van de termijn terpost is bezorgd, mits het niet later
dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.
In de Toelichting op de Nota van wijziging geeft de regering de reden voor de
wijziging:
'(..) Bij nader inzien zouden de woorden 'binnen Nederland' op gespannen
voet kunnen staan met het communautaire recht. Dat eist immers, dat

175

176
177

En eenvormig uitgelegd in de jurisprudentie; zie verderop.
MvT bij artikel 6:9, Kamerstukken 11 1988/89, 21 221, nr. 3 (PG Awb I, p. 295).
Wet van 23 december 1993, Stb. 690. Het voorstel van deze wet is pas op 20 augustus 1993
bij de Tweede Kamer ingediend (Kamersrukken 11 1992/93,23 258, nrs, 1-2). Daalder e.a.
spreken van 'Op het laatste moment' en 'een snelle parlementaire behandeling' (PG Awb II,

Inleiding op p. 13)
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vorderingen ter handhaving van uit [het] communautairerecht voortvloeiende
rechten niet ongunstiger worden behandeld dan vergelijkbare 'nationale'
vorderingen (vgl. HJEG zaak 33/76, Jur. 1976,1989 [Rewe]; HIEG zaak 45/76,
Jur. 1976,2043 [Comet]). Nu 'communautaire' beroepen relatiefvaker vanuit
het buitenland zullen worden ingesteld, en appellanten daarbij dus relatief vaker
niet van de voordelen van de verzendtheorie zullen kunnen profiteren, zou de
huidige tekst van artikel 6:9 met dit vereiste in strijd kunnen komen.'

Men kan zich afvragen of de regeling waarvoor uiteindelijk is gekozen voldoet
aan de communautaire eisen. Daarbij ligt de nadruk niet zozeer op het vereiste
van effectieverechtsbescherming, 178 maar meerop hetbepaalde in artikel 12, eerste
lid, EG. Daarin worden immers grenzen gesteld aan de mogelijkheden tot het
maken van onderscheid naar nationaliteit en/of vestigingsplaats. In hoofdstuk 5
is gebleken dat het gemeenschapsrecht volgens hetHof van Justitie een onderscheid
naar vestigingsplaats (hetgeen hier in feite aan de orde is) in beginsel niet
toestaat.'79 Het valt echter niet uit te sluiten dat de Nederlandse regeling de
evenredigheidstoets'sokan doorstaan. Zolang dit onduidelijk is zullen rechterlijke
instanties er in twij felgevallen verstandig aan doen de bepalingen ten gunste van
in het buitenland gevestigde partijen toe te passen.
5.3

De Emmott-jurisprudentie in de Nederlandse rechtspraak

Het Emmott-arrestist alsmede de laterejurisprudentie van het Hof met betrekking
tot termijnen is in een relatiefgroot aantal uitspraken van Nederlandse administratieve rechters aan de orde gekomen. Met name op het terrein van de sociale
zekerheid werd geregeldbetoogd dathet verstrijken van termijnen nietkon worden
tegengeworpen bij debeoordeling van aanvragen ofberoepen, aangezien bepaalde
richtlijnen niet tijdig en/of correct waren germplementeerd.

a. Aanvraag- en ingangstermijnen
Aanvraagtermijnen
Diverse sociale zekerheidsregelingen bepalen dat een aanvraag moet worden
ingediend binnen een korte termijn na een bepaalde gebeurtenis. De Raad van
Beroep te Rotterdam oordeelde 182 dat een dergelijke aanvraagtermijn ingevolge

Aannemelijk is immers dat die regeling hieraan voldoet; zie het afwegingscriterium uit de
zaken Van Schijndel en Peterbroeck.
179 Zie § 2.9 van hoofdstuk 5.
180 HvJ 23 januari 1997. zaak C-29/95 Pastoors. Jur. 1997. p. 285.
181 Zie § 1.4 van hoofdstuk 5.
182 RvB Rotterdam 29 april 1992, Nemesis 1992, nr. 278.
178
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het Emmott-arrest niet kan worden tegengeworpen zolang richtlijn 79/7 niet op

juiste wijze was uitgevoerd. Het ging in deze zaak om een AAW-uitkering, die
ingevolge een specifieke wet voor 4 mei 1989 moest zijn aangevraagd. We zien
hierdat de Emmott-uitspraak van hetHof analoog wordt toegepast opeen aanvraagtermijn. De Rechtbank 's-Hertogenbosch sauveerde de toepassing van een
zesmaandentermijn waarbinnen een WWV-uitkering moest worden aangevraagd.
Volgens de Rechtbank was het Emmott-arrest weliswaar ook van toepassing op
aanvraagtermijnen, maar vormde de regeling waarin deze termijn was opgenomen
183
nu juist een correcte omzetting van het gemeenschapsrecht.

Ingangstermijnen
Een veelvoorkomende bepaling in sociale zekerheidsregelingen houdt in dat de
toekenning van een uitkering niet eerder kan ingaan dan op het moment van de

aanvraag dan wel een beperkte periode (meestal een jaar) voorafgaand aan de
184
van
aanvraag. Dit zijn de situaties waarin het arrest Steenhorst-Neerings
toepassing is. Zowel voor als na dit arrest hebben sociale zekerheidsrechters zich
uitgelaten over de toepasbaarheid van dergelijke bepalingen bij schending van
het gemeenschapsrecht. Met betrekking tot de WWV is met name artikel 18 van
belang: een uitkering kan niet eerder ingaan dan op het moment van de aanvraag,
tenzij voldoende termen aanwezig waren de uitkering op een eerdere datum te
doen ingaan. Het aanvankelijk in die wet opgenomen kostwinnersvereiste had tot
gevolg dat een groot aantal vrouwen die voor23 december 1984 werkloos werden
geen uitkering aanvroeg. Toen in 1990 duidelijk werd dat dit vereiste in strijd met

richtlijn 79/7 was, vroegen zij deze uitkering alsnog

aan.

Daarbij werd de

uitzonderingsmogelijkheid van artikel 18 echter niet toegepast, zodat de uitkeringen
niet met terugwerkende kracht tot 23 december 1984 werden toegekend. De Raad
van Beroep te Roermond besliste dat betrokkene, die rond 1980 werkloos werd
maar pas in 1990 een aanvraag indiende, ingevolge het arrest Emmott recht had
opeen WWV-uitkering metingang van 23 december 1984.185 Volgens een uitspraak
186
vloeit uit het Emmott-arrest voort dat artikel 18
van de Rechtbank Rotterdam
WWV niet tot gevolg kan hebben dat de ingangsdatum in deze situaties gesteld
moet worden op de datum van de aanvraag. De Rechtbank Breda187 bepaalde dat
het Emmott-arrest meebracht dat de WWV-aanspraken vanaf 23 december 1984
geeffectueerd moeten kunnen worden, ook al is de aanvraag veellateringediend. 188

Rb. 's-Hertogenbosch 29 juni 1993, JSV 1993, 227.
184 Zie § 5.6 van hoofdstuk 4.
185
RvB Roermond 29 mei 1992, Nemesis 1992,281.
186 Rb. Rotterdam 13 oktober 1992, JSV 1992/319
187 Rb. Breda 21 april 1993, JSV 1993, 131.
188 Rb. Breda 21 april 1993, Nemesis 1992,281.
183
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De Rechtbank's-Hertogenbosch besliste onder verwijzing naarhet Emmott-arrest
dat het tijdstip van de aanvraag niet tot gevolg kan hebben de in de richtlijn
toegekende rechten geheel of ten dele verloren gaan, zodat de uitkering eerder
dan de aanvraagdatum dient in te gaan. 189

Ingeval een wettelijke regeling niet door een EG-richtlijn wordt bestreken,
kan een ingangstermijn zonder meer worden toegepast: zo bepaalde de Centrale
Raad van Beroep in 1993 dat op goede gronden was besloten een WUV-uitkering
niet eerder te laten ingaan dan de maand van de aanvraag. De Raad verwees ten
190
overvloede nog op het arrest Steenhorst-Neerings.

b. Bezwaartermijnen
De eventuele toepassing van het Emmott-arrest in relatie tot bezwaartermijnen
kwam aan de orde in een aantal fiscale geschillen met betrekking tot vrijstelling
van BTW bij levering van onbebouwde grond. In een arrest uit 1990heeft de Hoge
Raad een definitie gegeven van het begripbouwterrein.191 Relevant in dit verband
is de Zesde BTW-richtlijn, waarin aan lidstaten de ruimte werd gelaten een
omschrijving te geven van dit begrip. De definitie van de Hoge Raad was echter
enger dan de uitleg die de fiscus aan het begrip bouwterrein had gegeven. Dit had
tot gevolg dat een groot aantal particulieren bij gemeenten teruggave vorderden
van ten onrechte betaalde BTW. Deze gemeenten hadden de BTW echter al op
aangifte afgedragen aan het Rijk. Voorhet indienen van een bezwaarschrift tegen
de (eigen) aangifte gold ingevolge het toenmalige artikel 24 van de AWR een
termijn van twee maanden na afdracht van de BTW. Bij het verstrijken van die
termijn verkrijgt de aangifte formele rechtskracht. Teneinde aan dat gevolg te
ontkomen beriepen de gemeenten zich op het Emmott-arrest. Zowel het Hof
Amhem192 als het HofDen Bosch'93 wezen dit argument van de hand omdatgeen
sprake was van onjuiste implementatie van de richtlijn. Derhalve was niet voldaan
aan een van de vereisten voor toepassing van de Emmott-regel.
Dat ook de Hoge Raad de toepasselijkheid van de Emmott-regel niet snel
aanneemt blijkt uit de uitspraak van 4 september 1996 inzake de heffing van
ornzetbelasting over de opbrengst van speelautomaten. Nadat vast was komen te
staan dat de berekening van deze heffing, neergelegd in een resolutie van de
staatssecretaris, in communautair opzicht niet deugde, diende een exploitant een
bezwaarschrift in. Dit werd wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk

Rb. 's-Hertogenbosch 12 mei 1993, JSV 1993/195.
190 CRVB 17 december 1993, AB 1994,258.
189
191

192

HR 21 november 1990, BNB 1991, nr. 19.
Hof Arnhem 20 mei 1994

193

Hof 's-Hertogenbosch 29 december 1994.
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verklaard. Volgens de Hoge Raad was Emmott niet van toepassing omdat de
betreffende EG-richtlijn opjuiste wijze was omgezet in de Wetopenbaarheid van

bestuur(Wob). Slechts de in de resolutie gegeven uitleg was communautairgezien
onjuist. Dit arrest is in de literatuurbekritiseerd omdat het voorde geadresseerden
niet uit zou maken of het implementatiegebrek in de wet of in de resolutie zou
Zitten.'94 Daarover kan men ook anders denken: door kennisneming van de Wob
konden de betreffende exploitanten op de hoogte raken van de juiste inhoud van
de richtlijn. Dit is een geheel andere situatie dan wanneer, zoals in Emmott, de
inhoud van de richtlijn nergens in een nationale regeling is neergelegd.
c. Beroepstermijnen

Met betrekking tot een situatie waarin als gevolg van onjuiste omzetting van
richtlijn 79/7 op de AOW-uitkering van vrouwen ten onrechte een korting werd
toegepast oordeelde de Raad van Beroep in Roermond in 1992 dat klaagster
ontvankelijk was, hoewel beroepstermijn art. 84 Beroepswet ruimschoots was
overschreden. De raad verwees in dat verband naar de zaak Emmott. 195
Bij een tweede klaagster, die niet onder richtlijn viel, werd Emmott naar
analogie toegepast ter interpretatie van de nationaalrechtelijke bevoegdheid een
termijnoverschrijding verschoonbaar te achten. De Raad van Beroep Roermond
oordeelde met betrekking tot dezelfde problematiek (AOW-korting bij onjuiste
implementatie terwij 1 klaagster niet onder de richtlijn. valt) opnieuw dat de
196
overschrijding van de beroepstermijn moest worden verontschuldigd.
d. Overige situaties

Het gemeenschapsrecht kan ook van belang zijn in gevallen waarin geruime tijd
nadebekendmaking van besluiten doorbetrokkenen wordt verzochtterug tekomen
op die besluiten vanwege onverenigbaarheid met het gemeenschapsrecht. Dit doet
zich onder meer voor indien een betrokkene een uitkering geniet waarop een korting
wordt toegepast en later komt vast te staan dat deze korting strijdig is met het
gemeenschapsrecht. Bezwaar- en beroepstermijnen zijn in die gevallen meestal
ruimschoots geeindigd, zodat het alsnog instellen van rechtsmiddelen zinloos lijkt.
Welke ruimte hebben bestuursorganen echter wanneer in die gevallen wordt
verzocht terug te komen op de (rechtens onaantastbare) besluiten?
Deze kwestie kwam aan de orde in verband met AOW-pensioenen. De SVB
hanteerde een beleid waarbij in aansluiting op overige AOW-situaties werd
uitgegaan van een terugwerkende kracht van 66n jaar. In bijzondere gevallen kon

194 Drijber & Prechal 1997, p. 153.
195
RvB Roermond 21 april 1992, Nemesis 1992, 266.
196
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hiervan worden afgeweken. De rechtbank Maastricht verklaarde een beroep tegen
een besluit waarbij 66njaarterugwerkende kracht werd toegepast gegrond. Hiermee

lijkt de rechtbank voort te bouwen op het Emmott-arrest. De Centrale Raad van
Beroep oordeelde in hoger beroep echter dat het beleid van de SVB, gelet op het
arrest Steenhorst-Neerings, door de beugel kon en vernietigde de uitspraak van
de rechtbank. 197
Een beroep op het Emmott-arrest had zeker niet in alle gevallen succes. In
overeenstemming met de jurisprudentie van het Hof van Justitie, die aangeeft dat
de Emmott-regel alleen betrekking heeft op niet correct geYmplementeerde

richtlijnen, wees het College van Beroep Studiefinanciering een dergelijk beroep
af in een zaak waarin het Erasmusbesluit aan de orde was. 198 Daarnaast werd het
beroep op de Emmott-regel afgewezen ingeval de betreffende richtlijn inmiddels
wel correct was geimplementeerd: de gebruikelijke termijnen zijn dan weer van

toepassing. Zie in dit verbandbijvoorbeeld een uitspraak van de CRVB uit 1996,199
inzake de WWV. Tenslotte kan in dit verband de Hoge Raad worden genoemd,
die een beroep op de Emmott-regel afwees ingeval een richtlijn op zich correct

is geYmplementeerd maar de betreffende regeling vervolgens op onjuiste wijze
wordt toegepast door het betreffende bestuursorgaan. 200
5.4

Voldoet het Nederlandse stelsel aan de communautaire eisen'!

In het algemeen kan worden gesteld dat de beroepstermijn van artike16:7 van de

Awb (zes weken) valt binnen het begrip redelijke beroepstermijnen in de
jurisprudentie van het Hof van Justitie.20' Verwezen kan worden naar het arrest
Comet van het Hof van Justitie, waarin de termijn van dertig dagen van artikel
33 Wet Arboniet in strijd werdgeacht met het effectiviteitsbeginsel. Voorts blijken
Nederlandse rechters in sociale zekerheidszaken de jurisprudentie van het Hof
inzake Emmott vrij nauwgezet te volgen, terwijl in het belastingrecht (terecht)
kritisch wordt bezien of wel is voldaan aan de omstandigheden uit het Emmottarrest. Zeker gezien de nuanceringen die het Hof in de latere jurisprudentie heeft
aangebracht op de Emmott-regel, kan worden vastgesteld dat de Nederlandse
jurisprudentie hier en daar ruimhartig is.

197
198
199
200
201

CRVB 1 juli 1998, RSV 1998/275.
CvBSt. 28 september 1996, Rawb 1997,26.
CRVB 26 november 1996, Rawb 1997.56.
HR 8 juli 1996, NJ 1997, 277 Rawb 1997, 38 en HR 4 september 1996, BNB 1997/43. In
AB Klassiek 1997, p. 259 toont Widdershoven zich kritisch over deze benadering van de HR.
In gelijke zin: Widdershoven 1997, p. 256, en Jans c.s. 1999.
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6

Kosten

Een potentiele belemmering van de toegang tot de rechter met een meer feitelijk

karakter wordt gevormd door de kosten die in verband met een beroep op de
administratieve rechter zijn verschuldigd. Hierna wordt ingegaan op de twee
belangrijkste kostensoorten: het griffierechten de kosten van eventuele rechtsbijstand.
6.1

202

Griffierechten

De regeling van het griffierecht is neergelegd in artikel 8:41 van de Awb. Daarin
wordt een onderscheid gemaakt tussen natuurlijke personen en andere beroepsgerechtigden. Voornatuurlijke personen bedroeg het griffierecht aanvankelijk f 50,bij besluiten van sociaalrechtelijke aard,203 en f 200,- indien beroep werd ingesteld
tegen andere besluiten.204 Voor andere dan natuurlijke personen bedroeg het
griffierecht 400,-.205 Deze bedragen zijn verschuldigd indien beroep wordt

f

ingesteld bij de rechtbank of de andere rechterlijke colleges die op basis van
hoofdstuk 8 Awb rechtspreken. Genoemde bedragen zijn later gewijzigd in
respectievelijk f 55,-, f 210,- en f420,-. Inmiddels is een nieuwe verhoging van
kracht, waardoor de bedragen respectievelijk f60,-, f225 en f450,- zijn.
Voorbezwaaren administratief beroep wordtgeen griffierecht geheven; bij
voorlopige voorzieningen zijn daarentegen voornoemde bedragen van toepassing.206
Het eerste lid van artikel 8:41 bevat een regeling voor samenhangende besluiten
en meerdere beroepen tegen een besluit; in die gevallen is slechts eenmaal
griffierecht verschuldigd. Het vierde lid tenslotte bevat een regeling van de
vergoeding van het griffierecht bij intrekking van het beroep.
De huidige regeling van de hoogte van de griffierechten is pas bij de Tweede
nota van wijziging tot stand gekomen. Nadat in het eerste voorstel van wet voor
een uniformtarief van f 50,- in eerste aanlegen ingeval van voorlopige voorziening
was gekozen, werd dit bedrag in genoemde Nota sterk verhoogd. Er kwam een
onderscheid tussen kortgezegd sociale zekerheids- en ambtenarenzaken, beroepen
van natuurlijke personen tegen andere besluiten, en beroepen van rechtspersonen.

Teneinde de materie enigszins overzichtelijk te houden wordt de hoogte van de gri ffierechten
in appel buiten beschouwing gelaten. Toegang tot de rechter heeft in dit onderzoek vooral
betrekking op toegang tot de rechter in eerste aanleg
203 Zie artikel 8:41, derde lid, sub a.
204 Idem, sub b.
205 Artikel 8:41, derde lid, sub c.
206 In hoger beroep gelden andere, hogere bedragen. Zie artikel 22 Beroepswet en artikel 40 en
41 Wet RvS.
202
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In eerstgenoemde categorie wilde de regering een bedrag van f 100,-, maar dank
zij een amendement kwamdit uiteindelijk toch op de oorspronkelijke f 50,- uit. 207
De financiele positie van de appellanten was hierbij het belangrijkste argument.
Bij beroepen van natuurlijke personen tegen andere besluiten, en van andere dan

natuurlijke personen, werd wel een stevige verhoging ingevoerd. Zowel bij het
beroep in eerste aanleg als bij een voorlopige voorziening werd het bedrag voor
natuurlijke personen vastgesteld op f 200,- en voor anderen op f 400,-. In
vergelijking met de eerste voorstellen betekende dit een verviervoudiging
respectievelijk een verachtvoudiging. Beroep in eerste aanleg, gecombineerd met
een voorlopige voorziening kost voor natuurlijke personen nu f 400,- en voor
anderen zelfs f 800,-. De fundamentele kritiek uit de Tweede Kamer kon door
de regering slechts met budgettaire argumenten worden beantwoord. Uitgangspunt
bij de vaststelling van deze bedragen was immers dat de regeling ten opzichte van
de eerste voorstellen208 tot een netto-meeropbrengst van ruim f 12 miljoen moest

leiden.209 Ook de latere verhogingen werden ingegeven door budgettaire

overwegingen.
De regeling bij cumulatie van griffierechten in het eerste lid van artikel 8:41
had in eerste instantie alleen betrekking op de situatie dat tegen 66n besluit meerdere
beroepen zijn ingesteld. In dat geval is eenmaal griffierecht verschuldigd. In de
thans geldende tekst van het eerste lid geldt dat ook wanneer een beroepschrift
210
is ingediend tegen twee of meer samenhangende besluiten.

Jurisprudentie
Binnen drie maanden na inwerkingtreding van de Awb kwam de president van
de rechtbank Assen reeds tot het oordeel dat een griffierecht van f 400,- in strijd
komt met artikel 6, eerste lid, EVRM indien de appellant feitelijk niet in staat is
datbedrag binnen de gestelde termijn te voldoen. Doorde heffing van eendergelijk
bedrag werd de snelle toegang tot en de oordeelsvorming van de president feitelijk
onmogelijk, hetgeen een met genoemde bepaling strijdig gevolg is. Betaling van
(slechts) f 200,- leidde daarom niet tot niet-ontvankelijkheid:" Het ging in dit
geval om een rechtspersoon, die in de fase van bezwaar om een voorlopige
voorziening vroeg. Zou reeds beroep in de hoofdzaak zijn ingediend, dan had de
appellant een bedrag van f 800,- aan griffierecht moeten betalen. Natuurlijke

207
208

Amendement-Wolffensperger, Kamerstukken /1 1992/93,22495, nr. 25(PG Awb II, p. 431)
Die zouden reeds tot een netto-meeropbrengst ten opzichte van het pre-Awb tijdperk van
f 1,7 miljoen moeten leiden: Kamerstukken II 1992/93, 22 495, nr. 12 (PG Awb 11, p. 430).

209

Idem.

210

Wijziging bij wet van 26 april 1995, Stb. 250.
Pres. Rb. Assen 21 maart 1994 (JB 1994/77; Rawb 1994,16; NJCM-bulletin 1995, p. 28).
Zeer uitvoerig over de gri ffierechtproblematiek: Hoogenboom 1995, p. 27-44.
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personen moeten in een dergelijke situatie zoals gezegd f 400,- betalen. Het is
niet ondenkbaardat ook dan onderomstandigheden zal moeten worden geconcludeerd tot schending van het recht op toegang tot de rechter.

Kritiek: combinatie griffierecht-cumulatieverbod van besluiten
In de vernieuwde regeling van het bestuursprocesrecht moettegen iederafzonderlijk

besluit dat appellabel is beroep worden ingesteld. Wanneer een appellant de
bezwaar- en beroepsmogelijkheden tegen een individueel besluit onbenut laat,
verkrijgt datbesluit in beginsel formele rechtskrachten wordt aldus onaantastbaar
voor hem. De Awb-regeling wijkt in dit opzicht niet af van voorgaande
212

regelingen.
Reeds in 1989 heeft Voogt in dit verband gewezen op de problemen die
ontstaan ingeval een bestuursorgaan repeterende besluiten afgeeft en de geadresseerde van opvatting is dat deze in strijd zijn met het gemeenschapsrecht. Hij
noemde als voorbeeld de bedragen die moeten worden betaald voor de keuring
van vlees. Zolang de verenigbaarheid met het gemeenschapsrecht niet vaststaat
is men gedwongen tegen ieder besluit (bezwaar en) beroep in te dienen en daarbij
griffierecht tebetalen.213De anti-cumulatieregeling voorsamenhangende besluiten
uit artikel 8:41, eerste lid, biedt hier geen oplossing ingeval de besluiten in tijd
ter ver uit elkaar liggen. De effectuering van communautaire rechten wordt hierdoor
in de praktijk ernstig bemoeilijkt. Of deze praktisch onmogelijk wordt gemaakt
ende Nederlandse regeling op dit puntdaaromniet voldoetaan het effectiviteitsvereiste is echter moeilijk te beoordelen. Het heffen van griffierechten in het algemeen
voldoet immers, naar men mag verwachten, wel aan dit vereiste. In bepaalde
gevallen kan de financiele drempel echter in strijd komen met het effectiviteitsvereiste, met name bij cumulatie van besluiten en wanneer betrokkenen een gering
inkomen hebben.
6.2

Overige kosten: rechtsbijstand

Naast de in de Awb verhoogde griffierechten vormen de kosten van rechtsbijstand
een potentiele drempelin de rechtsbescherming. Hoewelin het bestuursprocesrecht

over het algemeen geen verplichte procesvertegenwoordiging bestaat, kunnen
bepaalde categorieen procedures nauwelijks zondergespecialiseerde rechtsbijstand
worden gevoerd.214 Dit is met name het geval wanneer complexe regelgeving aan
de orde is. In procedures waarin het gemeenschapsrecht een rol speelt is veelal

212 Zie Ten Berge & Tak 1983- 1, p. 52; Voogt 1989, p. 79.
213 Voogt 1989, p. 79-80.
214 In vergelijkbare zin: Tak 1995, p. 121.
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sprake van dergelijke complexe regelgeving. Appellanten hebben immers te maken
met nationale besluiten die ofwel gebaseerd zijn op communautaire wetgeving,

ofwel beweerdelijk in strijd zijn met deze wetgeving. In beide situaties is aan de
zijde van de appellant kennis van hetgemeenschapsrecht vereist, en in de praktijk
hebben alleen middelgrote en grote ondernemingen deze in huis. Alle anderen,
en met name ook particulieren, zijn aangewezen op hulp van buitenaf, in de vorm

van de advocatuur of van andere rechtsbijstand. In gemeenschapsrechtelijke
procedures is deze rechtsbijstand onmisbaar, en is de facto procesvertegenwoordi-

ging noodzakelijk.
De Nederlandse wetgeving voorziet al vele decennia in een stelsel van
tegemoetkoming in de kosten van rechtsbijstand. Op 1 januari 1993 tradde nieuwe
Wet op de rechtsbijstand in werking.215 Deze verving de Wet rechtsbijstand onen minvermogenden (WROM) en voorziet in een drastische verhoging van de eigen
bijdrage ten opzichte van voorgaande regelingen.216 Mede daardoor verwachtte
de regering een afname in de vraag naar rechtsbijstand met 18%.217 Uit gegevens
van de Raden voor de Rechtsbijstand bleek echter dat deze afname forser was:
zo'n 25 %.218 Nader onderzoek,219 alsmede kritische opmerkingen in hetjaarverslag
van de Nationale Ombudsman,220 waren voorde regering aanleiding de voorwaarden
221
bij te stellen.
Ook na deze wijziging is het effect van de nieuwe Wet op de rechtsbijstand
nog steeds een aanzienlijke verlaging van de tegemoetkoming in de kosten van
rechtsbijstand. Dat was indertijd ook de reden waarom tot een nieuwe regeling
werdbesloten; doorhet open-einde karakter van de WROM waren de kosten enorm
gestegen. Vanwege andere grote wijzigingen in het bestuursrecht is moeilijk te
achterhalen wat het effect van deze wijzigingen op de hoeveelheid procedures

exact is.

215 Wet van 23 december 1993, Stb. 775.
216 Zowel in deCTW-Commissie (advies 90/21,21 december 1990) als inde literatuur is de nieuwe
regeling kritisch onthaald. Door de bezuinigingsdrang zou het grondwettelijk recht op rechtsbijstand (art. 18 lid 2) in gevaar komen (Van der Grinten en Moons 1992,485).
211 Kamerstukken li 1991/92,22 609, nr. 3.
218

219

220
221

Staatscourant4 oktober 1994. Zie ook Brenninkmeijer 1994, met name p. 1243. Volgens hem
heeft Nederland wel Wat Uit te leggen als in het kader van artikel 6 EVRM bij het EHRM
op deze vraaguitval van 25 % wordt gewezen en komt ons land in de gevarenzone (p. 1245).
Ter oplossing wijst hij onder meer op een collectieve rechtsbijstandverzekering.
Het rapport 'Met recht bijstand' van het WODC in opdracht van de Raden voor de rechtsbijstand. Volgens dit rapport zijn in 1994 in bestuursrechtelijke (en civiele) zaken 32 % minder
toevoegingen toegekend dan in 1993.
Jaarverslag Nationale Ombudsman 1994.
Besluit van de Staatssecretaris van Justitie, inwerkingtreding 15 november 1995. Zie Stcrt.
14 november 1995, p. 3.
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Vergoeding van kosten van rechtsbijstand in voorprocedures
Een ander, niet onbelangrijk probleem is dat de kosten van rechtsbijstand in
voorprocedures (bezwaaren administratiefberoep)lang nietaltijd voor vergoeding
in aanmerking komen. De civiele rechter gaat zoals bekend al lange tijd uit van
een zgn. dubbele redelijkheidstoets: is de inschakeling van een gemachtigde redelijk
en zijn de gemaakte kosten redelijk. Indien aan deze criteria wordt voldaan, worden
de kosten geheel vergoed.222 De Centrale Raad van Beroep en de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn daarentegen aanzienlijk strenger.
Kosten in de voorprocedure moeten volgens deze colleges in beginsel voorrekening
van de betrokkene blij ven, tenzij sprake is van een bijzondergeval (ABRS223) dan

wel een tegen beter weten in genomen besluit (CRVB224). Nu daarvan volgens
deze colleges niet snel sprake is, worden de kosten in voorprocedures door
bestuursrechters zelden vergoed.
Onlangs heeft de wetgever een wettelijke regeling op dit punt voorgesteld
die uitgaat van een zeersoberstelsel.225 Alscriterium voor (forfaitaire) vergoeding
van kosten van rechtsbijstand wordt daarin gehanteerd dat het primaire besluit
doorernstige onzorgvuldigheid in strijd met het recht is genomen. In de literatuur
is veel kritiek geuit op deze voorstellen.226 De Hoge Raad heeft in zijn beslissing
in de zaak Groningen/Raatgever, gewezen na publicatie van genoemde voorstellen,

vastgehouden aan de oude lijn. Van anticipatie is derhalve geen sprake. Hoewel
de wetgever met genoemd voorstel beoogt de bestuursrechter exclusief bevoegd
227
te maken, moet worden afgewacht of de Hoge Raad zijn koers zal veranderen.
Na een reeks amendementen uit de Tweede Kamer heeft de minister zich onlangs
neergelegd bij een iets ruimere regeling tot vergoeding van kosten van rechtsbijstand in de voorfase.228 Kosten worden volgens het betreffende amendementDittrich c.s. uitsluitend vergoed voorzover het bestreden besluit wordt herroepen
wegens aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid. Het woord herroepen
impliceert volgens de indieners van het amendement dat het oorspronkelijke besluit

222

223

224

Voorafgaand aan de Awb HR 17 november 1989 AB 1990/81, Velsen-De Waard; na de Awb
HR 20 februari 1998, JB 1998/73 Pink Art en HR 17 december 1999, Groningen/Raatgever.
ABRS 8 december 1997, BR 1998, p. 519; ABRS 8 januari 1998, JSV 1998/95; ABRS 12
december 1996, JB 1997/83, ABRS 29 mei 2000, Rawb 2000, nr. 122. Met laatstgenoemde
uitspraak sluit de Afdeling zich overigens aan bij de terminologie van de CRVB.
CRvB 24 januari 1995, JB 1998/187 en CRvB 27 mei 1997, AB 1997/327.

215 Kamerstukken II 1999/2000,27 024, nrs. 1-3.
226 Zo is Hartlief van mening dat de overheid aldus voor zichzelf een beperking van de
aansprakelijkheid heeft geintroduceerd waarvoor een afdoende rechtvaardiging ontbreekt
(Hartlief 2000, p. 921-927) Simon acht de voorgestelde regeling in strijd met artikel 6 EVRM
(Simon 1998b).
227 In verband met de kritiek dat het voorstel in strijd met artikel 6 EVRM zou kunnen zijn, vgl.
228
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Simon, zie vorige Boot.
Brief van de Minister van Justitie van 12 februari 2001, Kamerstukken 11 2000/01,27 024, nr. 1 5.
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inhoudelijk onjuist moet zijn geweest. Loutere vormfouten of motiveringsgebreken
229
leiden volgens hen niet tot een vergoedingsplicht.
Het ontbreken van een vergoeding voor kosten van rechtsbijstand in de
bezwaarfase is met name problematisch in gevallen waarin fouten in de bezwaarfase
230
in latere beroepsprocedures niet meer kunnen worden hersteld.
6.3

Conclusie kosten

De combinatie van verhoging van de griffierechten Bn van de kosten van
rechtsbijstand vormt een bedreiging van de feitelijke toegang tot de rechter.
Problemen kunnen zich met name voordoen bij cumulatie van besluiten en ingeval
betrokkenen een gering inkomen hebben. Het is nauwelijks mogelijk aan te geven
wanneer precies de grens van het aanvaardbare wordt overschreden.
De Hoge Raad heeft in een uitspraak uit 1995 uitvoerig aandacht besteed aan
de verhouding tussen de kosten van toegang tot de rechter en artikel 6 EVRM.
Ingevolge de WAHV dient een zekerheidsstelling te worden voldaan alvorens
men bij de kantonrechter beroep kan aantekenen tegen bestuurlijke boete's.
In het betreffende geval was sprake van een zodanig aantal boete' s dat het
bedrag aan de zekerheidsstellingdedraagkracht van betrokkene te boven ging.
De kantonrechter verklaarde het beroep niet-ontvankelijk vanwege het verzuim
het volledige bedrag te betalen. In cassatie werd betrokkene evenwel in het
gelijk gesteld. Volgens de Hoge Raad dient de rechter personen die zich op
hun geringe draagkracht beroepen op een openbare zitting te horen teneinde
dit te onderzoeken. Acht de rechter dat beroep gegrond, dan dient de
zekerheidsstelling achterwege te blijven. Een zekerheidsstelling van f 150,is volgens de Hoge Raad evenwel niet in strijd met het recht op toegang tot
de rechter volgens artikel 6 EVRM.

231

Op basis van dit arrest kan met enig voorbehoud worden geconcludeerd dat de
rechter erop toe dient te zien dat de kosten van toegang tot de rechter geen
onoverkomelijk obstakel mogen vormen. Uiteraard dienen partijen dergelijke
problemen wel tijdig aan de rechter kenbaar te maken.
In het evaluatieonderzoek werd aanbevolen het griffierecht (voor in ieder
geval natuurlijke personen) in reguliere zaken te verlagen naar maximaal f 100,-;
voorts werd daarin aanbevolen in de lijn van het zojuist besproken arrest van de
Hoge Raad een voorziening te treffen voor personen die zich op hun geringe

Gewijzigd amendement van het lid Dittrich c.s., Kamerstukken il, 2000/01,27 024, nr. 14.
Vergelijk o.m. Damen 1999 overdeargumentatieve fuik (p. 27 e.v.). Dezeproblematiek komt
in hoofdstuk 9 aan de orde.
231 HR 31 januari 1995. NJ 1995,598 (Deventer ex-vriend).
229
230
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draagkracht beroepen.232 De wetgever heeft deze aanbevelingen evenwel niet

opgevolgd.
Een andere feitelijke bedreiging van de toegang tot de rechter vormen de
geringe mogelijkheden omde kosten van rechtsbijstand in voorprocedures vergoed
te krijgen. Deze zouden ertoe kunnen leiden dat particulieren besluiten geen
deskundige rechtshulp in te roepen.
Feitelijke belemmeringen van de toegang tot de rechter als hier besproken
kunnen ertoe leiden dat hetNederlandse stelsel van rechtsbescherming niet voldoet
aan het effectiviteitsvereiste.

7

Restcategorie

Naastde hiervoorbesproken aspecten van de regeling van de toegang totde rechter

in de Awb is bij de totstandkoming van deze wet nog een aantal andere bepalingen
geformuleerd die van belang zijn voor de toegang tot de rechter. Met name kan

in dit verband worden gewezen op de verplichting voor bestuursorganen om bij
debekendmaking van appellabele besluiten aan te geven datrechtsmiddelen kunnen
worden ingediend, en verder op de bepalingen inzake doorzending en verwijzing.
Beide categorieen zijn van groot belang vanwege de complexiteit van bepaalde
rechtsbetrekkingen tussen burger en overheid, alsmede het specifieke karakter
van het bestuursprocesrecht.
7.1

Rechtsmiddelenvermelding

De eerste verplichting tot vermelding van rechtsmiddelen, weergegeven in artikel

3:45, richt zich tot bestuursorganen: indien tegen een besluitbezwaarkan worden
gemaakt of beroep kan worden ingesteld, moet dit bij het besluit worden vermeld
(lid 1). Daarbij moet ingevolge hettweede lid worden aangegeven door wie, binnen
welke termijn en bij welke instantie dat rechtsmiddel kan worden ingediend. In
de jurisprudentie is dit tweede lid aldus uitgelegd dat het adres van de betreffende
instantie moet worden vermeld233 en dat de aanvang van de bezwaar- ofberoepstermijn heldermoet zijn.234 Het ontbreken van dejuiste rechtsmiddelvermelding tast
niet de rechtmatigheid van het besluit aan maar heeft slechts gevolgen voor de
verschoonbaarheid van een eventuele termijnoverschrijding.

232

Ten Berge e.a. 1996, p. 40-41.
CBb 2 februari 1995, JB 1995/62. De ABRS is minder streng: volgens haar moet het adres
(slechts) 'bij voorkeur worden' vermeld (ABRS 19 december 1997, JB 1998/32).
234 O.m. ABRS 29 mei 1995, JB 1995/183.

233
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Artikel 6:23 richt zich zowel tot bestuursorganen als tot rechterlijke instanties.
Voor zover het gaat om bestuursorganen vormt deze bepaling een doublure van
artikel 3:45, aangezien de in artikel 6:23 genoemde besluiten op bezwaar en in
administratief beroep eveneens besluiten in de zin van artikel 3:45 zijn.235 Ook
de verplichting voor rechterlijke instanties tot vermelding van rechtsmiddelen is
meer dan eens in de wet opgenomen: de artikelen 8:54,8:67,8:77,8:84 en 8:88
vormen een herhaling van artikel 6:23.236De regeling van de rechtsmiddelvermelding is op enkele punten niet sluitend. Zo kunnen zich problemen voordoen bij
het uitblijven van besluiten (artikel 6:2, aanhef en sub b) en bij incorrecte
rechtsmiddelvermeldingen. Voorts schieten de artikelen 3:45 en 6:23 in die zin
tekort dat de wet geen verbinding kent tussen deze bepalingen en de doorzendplichten. 237
De in de Awb neergelegde verplichtingen tot vermelding van rechtsmiddelen
hebben uitsluitend betrekking op Nederlandse bestuursorganen en rechtsgangen
bij Nederlandse bezwaar- en beroepsinstanties. Denkbaar is dat in besluiten die
doorNederlandse bestuursorganen worden genomen ter uitvoering van appellabele
besluiten van EG-instellingen, zoals bij de terugvordering van steun,238 tevens wordt

aangegeven dat tegen het besluit van de EG-instelling beroep bij het Gerecht van
eerste aanleg kan worden ingediend. Daaraan zijn evenwel praktische problemen
verbonden: zo is het mogelijk dat het uitvoeringsbesluit pas wordtbekendgemaakt
op het moment dat de beroepstermijn tegen het EG-besluit reeds is verstreken.

Een rechtsmiddelvermelding is in die gevallen zinloos en zal slechts tot verwarring
leiden. Verderzal een verzuimtothet vermelden van de rechtsgang bij het Gerecht
in het nationale besluit geen gevolgen kunnen hebben voor eventuele verschoonbaarheid van een termijnoverschrijding bij het Gerecht. Al met al lijkt de
toegevoegde waarde gering.
7.2

Doorzending en verwijzing

Reeds onderhet oude bestuursprocesrecht werden in dejurisprudentie (ongeschre-

ven) doorzendingsplichten aangenomen. Deze hadden onder meerbetrekking op
doorzending van aanvragen tussen verschillende bestuursorganen en op situaties
waarin in plaats van bezwaar administratief beroep was ingesteld.239

235

In gelijke zin Van der Meulen en Stout 1999.

236

Idem.

237 Van Male en De Waard 1993, p. 10-13. Zij pleiten ervoor artikel 3:45 aan te vullen.
238 Vergelijk §3.2 van hoofdstuk 3.
239 Zie o.a. ARRS 20 juli 1979, AB 1980, 83 en ARRS 12 november 1979, AB 1980,199.
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De belangrijkste bepalingen inzake doorzending en verwijzing in de Awb
zijn artikel 2:3, dat is gericht tot bestuursorganen en artikel 6:15, gericht tot
bestuursorganen en bestuursrechters. Doorzending op grond van artikel 2:3
geschiedt niet met behoud van termijn, zodat de indieners van een aanvraag
afhankelijk van tijdige doorzending door het onbevoegde orgaan.
Artikel 6:15 regelt daarentegen wel wanneer doorzending met behoud van
termijn plaatsvindt. In het derde lid worden drie categorieen genoemd: situaties
waarin onjuiste toepassing aan artikel 3:45 of 6:23 is gegeven, situaties waarin
het bezwaar of beroep is gericht tegen het uitblijven van een besluit en tenslotte
situaties waarin de onbevoegdheid van het orgaan voorde indiener van het geschrift
op een andere grond onduidelijk kon zijn.
Buiten de situaties genoemd in artikel 6:15, derde lid, van de Awb, is het
tijdstip van indiening bij het bevoegde orgaan beslissend voor de ontvankelijkheid,

en is de indiener dus evenzeer afhankelijk van tijdige doorzending. In het
wetsvoorstel eerste evaluatiewet Awb wordt voorgesteldditderde lidte vervangen.
Het tijdstip van indiening bij het onbevoegde orgaan wordt beslissend, behoudens
in geval van kennelijk onredelijk gebruik van procesrecht.240 Dit lijkt een verruiming te betekenen.
Artikel 96 a Rv is reeds in paragraaf 2.4.6 aan de orde gekomen, zodat hier
wordt volstaan met verwijzing naar die paragraaf.
In het algemeen vervullen deze bepalingen een nuttige functie ter voorkoming
van formele problemen.241 Een probleem bij artikel 6:15 kan zijn dat instanties
niet gebonden zijn aan elkaars oordeel omtrentde bevoegdheid. Daardoorbestaat
het gevaar van heen en weer zenden.
Net als bij de rechtsmiddelverwijzingen is het denkbaar dat de Awb wordt

aangevuld met een bepaling inzake doorzending van beroepschriften door
Nederlandse bestuursrechters naar het Gerecht van eerste aanleg. Opnieuw speelt
hierevenwel hetprobleemdat de beroepstermijn bij het Gerechtkan zijn verstreken
op het moment dat een beroepschrift door een nationale rechter is doorgestuurd.
Bovendien is de ratio van de doorzendplicht anders: het is in deze situaties niet
zo dat de Nederlandse rechter onbevoegd is. Daarom geldt naar mijn mening op
basis van de huidige redactie van artikel 6:15 van de Awb geen doorzendplicht
voorNederlandse bestuursrechters. Het Gerecht van eerste aanleg en de nationale
rechter hebben ieder hun eigen bevoegdheden, zoals in hoofdstuk 3 is gebleken.
Een eventuele aanvulling van de Awb op dit punt lijkt alleen betekenis te kunnen
hebben in situaties waarin zowel bij de nationale rechter als bij het Gerecht

240 Kamerstukken 11 1998-1999,26 523.
241 Ook Van der Meulen en Stout (1999, p. 162) tonen zich positief over de Awb-regeling van
de verwijs- en doorzendverplichtingen.
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vernietigingsberoepkan worden ingesteld: in die gevallen is het immers denkbaar
dat een beroepschrift bij de nationale rechter wordt ingediend terwijl het eigenlijk
is gericht tegen een besluit van een EG-instelling.242 Geschillen inzake de
aansprakelijkheid bij gedeeld bestuur lenen zich niet voor een wettelijke
doorzendplicht, aangezien in die gevallen in het algemeen eerst de nationale
243
rechtsgangen moeten worden doorlopen.
7.3

Taal van het beroepschrift

Wanneer een bezwaar- of beroepschrift in een vreemde taal is gesteld en een
vertaling noodzakelijk is voor een goede behandeling, moet de indiener ingevolge
het derde lid van artikel 6:5 Awb zorgen voor een vertaling. De instantie waarbij
het geschrift is ingediend stelt daarvoor een termijn en wanneer niet binnen die
termijn een vertaling is ingediend kan het bezwaar of beroep niet-ontvankelijk
worden verklaard.244 Deze regeling komt overeen met de bepaling inzake aanvragen
van beschikkingen die in een vreemde taal zijn gesteld, artikel 4:5, tweede lid,
Awb. In de Memorie van toelichting bij laatstgenoemde bepaling is expliciet op
de uit het gemeenschapsrecht voortvloeiende beperkingen ingegaan. Volgens de
regering zou een wettelijke eis dat een aanvraag niet in een vreemde taal gesteld
mag zijn in strijd komen met vele verordeningen en richtlijnen van de EG, die
voorschrijven datbepaalde documenten, in een andere EG-taal gesteld, geaccepteerd
moeten worden doorhet betreffende bestuursorgaan.245 Toch verleentde bepaling
aan bestuursorganen de bevoegdheid een vertaling te vragen, ook alis de aanvraag
in een EG-mal gesteld. Aan bestuursorganen komt immers een ruime beoordelings-

marge met betrekking tot de noodzakelijkheid van een vertaling toe. Met het
gemeenschapsrecht strijdige situaties worden dus door de huidige redactie van
artikel 4:5 niet voorkomen. Daar komt nog bij dat de Memorie van toelichting
uitdrukkelijk de mogelijkheid erkent dat specifieke wettelijke regelingen een
afwijkend taalregime kennen, en bepaalt dat in die gevallen artikel 4:5 niet van
toepassing is.246Hierdoorontstaan nog meermogelijkheden voormethet gemeen-

schapsrecht strijdige situaties.

242 Zie § 3.2 van hoofdstuk 3.
243

Zie § 3.3. van hoofdstuk 3.

244

Artikel 6:6 Awb.

245 Kamerstukken II 1988/89,21 221, nr. 3 (PG Awb 1, p. 243).
246 Idem, p. 244.

259

Hoofdstuk 8

8

Aanpassing van het procesrechtelijk kader van de Algemene wet
bestuursrecht voor prejudiciile verwijzing

In hoofdstuk 7 is aangegeven dat de Awb-regeling voldoet aan de communautaire
eisen met betrekking tot de mogelijkheid van prejudiciele verwijzing. Toch kan
een aantal suggesties ter verbetering worden gedaan.
In de eerste plaats kan worden aangesloten bij een suggestie van Meij, die
voorstelde in de weteen afzonderlijke voorziening voorprejudiciele verwijzingen
op te nemen.247 Gelet op het karakter van de prejudiciele verwijzing gaat het dan
om een regeling van de tussenuitspraak. Daarmee zou het bestuursprocesrecht

wettelijk geregelde mogelijkheid tot het geven van tussenuitspraken krijgen.
Het behoeft nauwelijks betoog dat deze regeling het beste in (hoofdstuk 8 van)
de Awb kan worden opgenomen, gelet op het feit dat deze wet het algemene
procesrecht voorde Nederlandse administratieve rechters bevat. De huidige tekst
van de Awb kent geen afzonderlijke regeling van de tussenuitspraak, al worden
wel enkele beslissingen van de rechter genoemd die geen einduitspraak zijn:
verwijzing naar enkelvoudige of meervoudige kamer (8:10); nadere vaststelling
van de omvang van de schadevergoeding (8:73) en beslissingen inzake geheimhouding van stukken (8:29). Van derLinden concludeert dat veel onduidelijk is over
de betekenis en rechtskracht van tussenuitspraken door de bestuursrechter. 248
Overigens kan artikel 8:68 van de Awb wel als aanknopingspunt dienen vooreen
een

249

prejudiciele verwijzing.
De inhoud van die bepalingen moet uiteraard nauw aansluiten bij artikel 234
EG en de belangrijkste jurisprudentie van het Hof van Justitie over die bepaling.
Ook de mededeling van het Hof inzake het stellen van prejudiciele vragenaokan
in dit verband een belangrijke functie vervullen. Meij wijst terecht op het grote
belang van een heldere en goed gemotiveerde verwijzingsuitspraak van de nationale
rechter voor het verdere verloop van de procedure.251 De wettelijke regeling zal
dan ook vooral daarop betrekking moeten hebben. Voorts kan de regeling aangeven

dat door de tussenuitspraak de behandeling van het beroep wordt geschorst. Een
derde aspect waar de regeling betrekking op kan hebben is de mogelijkheid
voorzieningen te treffen hangende de verwijzing naar het Hof van Justitie. Deze
mogelijkheid is vooral van belang in procedures inzake voorlopige voorziening

247

Meij 1993b, p. 28.
248 Van der Linden 1997, p. 947-952.
249

250
251
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Het CvBSt. gebruikte deze bepaling in een verwijzingsuitspraak van 26 september 1997, JB
1997/243.
Mededeling van het Hof van Justitie over de prejudiciele procedure, Weekoverzicht 31/96.
Meij 1993b, p. 28.
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(titel 8.3 Awb). De problematiek die hier aan de orde is252 maakt het wenselijk
de verwijzingsregeling ook van toepassing te verklaren in die procedures.
Qua inhoud kan wellicht worden aangesloten bij de regeling van het
interlocutoire vonnis uit het civiele procesrecht, omdat het ook hier gaat om de
situatie dat een tussenvonnis wordt gegeven om een beslissing af te wachten die
253
op de einduitspraak invloed heeft.
Het belangrijkste argument voor het invoeren van die regeling is het grote
belang van de beslissing inzake verwijzing voor het verdere verloop van de
procedure voor de nationale rechter. 254 Opname in de wet zal de bekendheid van
de prejudiciele procedure (en van het gemeenschapsrecht in het algemeen) bij
partijen bevorderen, waardoorhetprocesgedrag beterdaarop kan worden afgestemd.

Bij een toegenomen bekendheid van het gemeenschapsrecht bij partijen kan worden
voorkomen dat pas in een zeer laat stadium een beroep op het gemeenschapsrecht
wordt gedaan.

Indien wordt overwogen een wettelijke regeling van de tussenuitspraak in
het bestuursprocesrecht vast te stellen, doet zich meteen de vraag voor of tegen
zo'n tussenuitspraak hogerberoep moet worden opengesteld. Het ontbreken van
een wettelijke regeling in het bestuursrecht heeft tot gevolg dat tot nu toe geen
hogerberoep kon worden ingesteldtegen een beslissing tot prejudiciale verwijzing
van een administratieve rechter. In het civiele procesrecht was dit anders: reeds
in dejaren zestig kreeg het Hof van Justitie te maken met verwijzingsbeslissingen
van Nederlandse rechters waartegen hogerberoep was ingesteld.255 Ook uit recente
uitspraken van het Hof van Justitie kan worden afgeleid dat tegen het openstellen
van hoger beroep tegen verwijzingsuitspraken geen communautaire bezwaren
bestaan.256Erzijn zekersituaties denkbaar waarin partijen een zwaarwegend belang
hebben bij de mogelijkheid hoger beroep in te stellen tegen een uitspraak van de
bestuursrechter waarbij wordt besloten tot prejudiciele verwijzing. Dit geldt met
name in zaken waarin hangende verwijzing naar het Hof van Justitie voorlopige
maatregelen worden gelast. Bij de vaststelling van een Awb-regeling inzake

252

253
254

255

Vergelijk de uitspraken Zuckerfabrik Soderdithmarschenen Atlanta van het Hof van Justitie,
zie § 2.8 van hoofdstuk 5.
Van der Linden p. 950.
In de woorden van Meij: Een tussenuitspraak markeert de zelfstandigheidvanhet procesincident, dat de prejudiciele procedure vormt, in dit geval uitgelokt door de rechter zelf. (Meij
1993b, p. 28)
HvJ 6 april 1962, zaak 13-61, De Geus en Uitdenbogerd, Jur. 1962, p. 93. De verwijzingsuitspraak
was afkomstig van een Nederlands gerechtshof, en ruim voordat het Hof uitspraak deed, was tegen
die verwijzingsuitspraak cassatieberoep ingesteld. Volgens het Hof stond die omstandigheid niet

in de weg aan beantwoording van de vragen.

256 Zoals HvJ 9 februari 1999, zaak C-343/96, Dilexport, Jur. 1999, p. 1-579, r.0.19.
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tussenuitspraken dient dan ook nadrukkelijk te worden overwogen
verwijzingsuitspraken hoger beroep moet worden opengesteld.
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HOOFDSTUK 9

Behandeling van het geschil door de rechter

1

Inleiding

Naast de voorwaarden met betrekking tot de toegang tot de rechter stelt het
gemeenschapsrecht aan het nationale procesrecht eisen met betrekking tot de (meer
inhoudelijke) effectuering van aan het gemeenschapsrecht ontleende rechten. Doel
van dit hoofdstuk is in kaart te brengen in hoeverre deze effectuering bij de huidige
stand van het Nederlandse bestuurs(proces)recht mogelijk is. In dit hoofdstuk
worden de eisen die betrekking hebben op de inhoudelijke beoordeling van het

ingestelde beroep behandeld, en volgt een bespreking en beoordeling van het
Nederlandse bestuurs(proces)recht terzake. Daarbij gaat het steeds om de vraag
of en in hoeverre de inbreuk, die door de overheid jegens een particulier op diens
aan het gemeenschapsrecht ontleende rechten is gemaakt, ongedaan kan worden
gemaakt.
Overigens zullen in dit hoofdstuk niet alle onderwerpen waarin het Hof van
Justitie eisen heeft gesteld aan de materiele effectuering van het gemeenschapsrecht
aan de orde komen: Zoblijven buiten bespreking die zaken die in hetNederlandse
recht in specifieke materiele regelingen zijn neergelegd2 alsmede die leerstukken

die geheel tot het privaatrecht behoren.
In de navolgende paragraaf wordt ingegaan op de communautaire invloed
opde omvang van het geschil; hetgaat dan in hetbijzonderomde vraag in hoeverre
de Nederlandse bestuursrechterbevoegd of verplicht is besluiten ambtshalve aan
het gemeenschapsrecht te toetsen. In de derde paragraaf komen de consequenties
van het gemeenschapsrecht voor het Nederlandse bewijsrecht aan de orde.
Vervolgens zal worden ingegaan op de gevolgen van het gemeenschapsrecht voor
de aansprakelijkheid van de overheid alsmede de omvang van de verplichting tot
vergoeding van schade. In de vijfde paragraaf wordt ingegaan op de materiele
aspecten van rechtsbescherming in voorlopige voorzieningsprocedures. Tenslotte
volgt nog een bespreking van de terugvordering van onverschuldigd betaalde
bedragen.

1

2

Deze studie is immers beperkt tot het Nederlandse bestuursprocesrecht (in ruime zin, zie §
2 van hoofdstuk 1).
Zoals bijvoorbeeld pensioenen.
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Iederonderdeel begint meteen korte weergave van de communautaire eisen,
die in het gemeenschapsrechtelijke deel al uitgebreideraan de orde zijn gekomen.
Vervolgens komt de Awb-regeling, inclusiefjurisprudentie aan de orde. Indien
de betreffende materie niet in de wet is geregeld wordt, vanzelfsprekend slechts
hetongeschreven rechtbesproken. De onderdelen worden afgesloten metconclusies
over de betekenis van het gemeenschapsrecht voor het Nederlandse bestuurs(proces)recht en de vraag in hoeverre dit bestuurs(proces)recht voldoet aan de
communautaire randvoorwaarden.

2

Ambtshalve toepassing van het gemeenschapsrecht

2.1

Gemeenschapsrechtelijke eisen

In deze paragraaf komt de vraag aan de orde in hoeverre de nationale rechter
bevoegd dan wel verplicht is het gemeenschapsrecht ambtshalve toe te passen.
Ook op dit terrein heeft het Hof van Justitie bepaald dat de regels van nationaal
procesrecht op dit punt van toepassing zijn, mits deze voldoen aan de vereisten
van non-discriminatie en effectiviteit. Het non-discriminatievereiste brengt in dit
verband volgens het Hof mee dat dwingende bepalingen van gemeenschapsrecht
ambtshalve moeten worden toegepast wanneer deze verplichting ook geldt voor
dwingende bepalingen van nationaal recht. Daarnaast moeten nationale rechterlijke
instanties dwingende bepalingen van gemeenschapsrecht ambtshalve toepassen
wanneer naar nationaal recht de bevoegdheid bestaat tot ambtshalve toepassing:
Indien toetsing aan het non-discriminatievereiste ertoe leidt dat het gemeenschapsrecht niet ambtshalve door de rechter kan worden beoordeeld, dan dient deze
beperking vervolgens te worden getoetst aan het effectiviteitsvereiste. Zowel in
de zaak Van Sch(indel als in de zaak Peterbroeck heeft het Hof aangegeven hoe
die toetsing dient te geschieden.4

Uit deze jurisprudentie valt af te leiden dat de omvang van de verplichting
of bevoegdheid tot ambtshalve toepassing van het gemeenschapsrecht mede
afhankelijk is van het nationale procesrecht. Telkens wanneer het nationale recht
de rechterde mogelijkheid biedt ambtshalve regels van nationaal recht toe te passen,

is de rechter verplicht dwingende regels van gemeenschapsrecht toe te passen.

3

4
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HvJ 14 december 1995, gevoegde zaken C-430/93, Van Schijndel en Van Veen, Jur. 1995,
p. I-4705 en HvJ 24 oktober 1996, C-72/95, Kraaijeveld, Jur. 1996, p. 1-5403.
HvJ 14 december 1995, C-312/93, Peterbroeck, Jur. 1995, p. 1-4599, overweging 14. Zie §
2.6 van hoofdstuk 5.
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Onderzocht moet dus worden in hoeverre de Nederlandse rechter ingevolge het
Nederlandse bestuursprocesrecht bevoegd tot ambtshalve toepassing is.
2.2

De omvang vanhet geschil volgens het Nederlandse bestuursprocesrecht

2.2.1

Het stelsel voor 1994

De wettelijke regelingen die aan het Awb-procesrecht vooraf gingen hadden als
uitgangspunt dat de rechter zijn beslissing diende te baseren op het aangevallen
besluit, de ingebrachte rechtsgronden en hetgeen ter zitting naar voren was gebracht.
Bovendien was de rechter gehouden ambtshalve de rechtsgronden aan te vullen:
In de Beroepswet en de Ambtenarenwet was zelfs uitdrukkelijk bepaald dat de
beoordeling in beroep tot een voor de appellant nadeliger positie kon leiden, een
reformatio in peius dus.6 De proceswetten van de beide afdelingen van de Raad
van State en van het CBb kenden geen bepalingen dienaangaande. In de laatste
druk van het Rapport ABAR werd reeds met enige omzichtigheid geconcludeerd
dat reformatio in peius in het algemeen geen aanbeveling verdient.7 In de
jurisprudentie onderhetoude recht werdin hetbelang van de appellant soms buiten
de grenzen van het geschil getreden, waarbij met name de ongelijkheidscompensatie
een rol speelde.8

Gelet op het feit dat de handhaving van het objectieve recht als primaire
functie van het administratieve procesrecht werd beschouwd, bestond er een ruime
bevoegdheid tot ambtshalve aanvulling van de rechtsgronden, waarbij soms dus
zelfs buiten de vordering van de appellant kon worden getreden.
2.2.2

De omvang van het geschil volgens de Awb-wetgever

De omvang van het geschil wordtook onderhet Awb-procesrechtin eerste instantie
bepaald door het besluit waartegen het beroep is gericht, en meerin het bijzonder
door de gronden die in het beroepschrift tegen (bepaalde delen van) het besluit

zijn geformuleerd. Op de grondslag van het beroepschrift, de overgelegde stukken,
het verhandelde tijdens het vooronderzoek en het onderzoek ter zitting doet de
rechtbank vervolgens uitspraak: zie artikel 8:69, eerste lid. Het tweede lid van

5

6
7
8

Vergelijk bijvoorbeeld artikel 123 Beroepswet en de artikelen 45 en 98, eerste lid,
Ambtenarenwet; artikel 57 Wet Arbo was wat uitgebreider.
Artikel 69 Beroepswet en artikel 46 Ambtenarenwet.
Rapport ABAR (1984), p. 436.
Zie onder meer Korteweg-Wiers 1994; Schreuder-VIasblom 1999, p. 120-144; De Waard,
commentaarbij artikel 8:69 Awb (VUGA losbl.), alsmede de Awb-evaluatiebestuursprocesrecht: Ten Berge e.a. 1996, p. 182-205.
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die bepaling geeft aan dat de rechtbank ambtshalve de rechtsgronden aanvult;
ingevolge het derde lid tenslotte kan de rechtbank de feiten aanvullen. Ingevolge
artikel 7:11 geldt in bezwaar in hoofdlijnen hetzelfde als in beroep.
Bij de totstandkoming van artikel 8:69 heeft de visie van de regering op de

functie van het bestuursrechtelijke geding een belangrijke rol gespeeld. Deze functie
is volgens de Memorie van toelichting primair gelegen in het bieden van
rechtsbescherming,9 waardoor de omvang van het ingestelde beroep bepalend is
voor de omvang van het geschil. Onderdelen van het besluit waartegen niet wordt
opgekomen, moeten doorde rechterdaarombuiten beschouwing worden gelaten. 10
Daarbij past volgens de regering evenwel de kanttekening dat de rechterniet zonder
meermag afgaan opde in het beroepschrift geformuleerdegrieven." In voorkomende gevallen zal de rechter daarom aan de appellant moeten vragen of hij bewust
tegen bepaalde delen van het besluit niet is opgekomen, zo kan daaraan worden
toegevoegd.

De keuze voor de rechtsbeschermingsfunctie heeft daarnaast tot gevolg dat
een reformatio in peius in strikte zin uitgesloten moet worden geacht: de indiener
van het beroepschrift mag door het enkele instellen van het beroep niet in een
slechtere positie komen.12 Met de toevoeging 'in strikte zin' bedoelde de regering
aan te geven dat van een reformatio in peius alleen sprake kan zijn in een
enkelvoudige relatie tussen bestuursorgaan en appellant, dus zonder derdebelanghebbenden meteen aan dat van de appellant tegenstrijdig belang. 13 Volgens
de regering staat de verplichting van de rechter om de rechtsgronden aan te vullen
niet op gespannen voet met het verbod van reformatio in peius; het eerste en tweede
lid van artikel 8:69 moeten in samenhang worden gelezen. Met de in het tweede
lid neergelegde verplichting de rechtsgronden aan te vullen heeft de regering
bedoeld: het aanvullen van de rechtsgronden van het beroep. 14 De rechterbehoeft
dus alleen rechtsgronden aan te vullen die het ingestelde beroep ondersteunen.

9

Kamerstukken 11 199 1/92, 22 495, nr. 3 (PG Awb 11, p. 174). Onder het oude procesrecht
bestond de functie van de administratiefrechtelijke procedure zowel uit individuele
rechtsbescherming als handhaving van het objectieve recht. Deze laatste functie is met de
inwerkingtreding van de Awb op de achtergrond geraakt.
10 Kamerstukken H 1991/92, 22 495, nr. 3 (PG Awb II, p. 463).

11

12
13

14
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Idem

Heel expliciet stelde de regering dit in de MvA bij artikel 8:69: Kamerstukken il 1992/93,
22 495, nr. 6 (PG Awb 11, p. 464).
Idem. De Waard verduidelijkt dat de positie van de appellant bepalend is voor de vraag of
van een reformatio in peius in strikte zin sprake is, en dat het niet gaat om de positie van de
geadresseerde van het besluit (VUGA-c6mmentaar bij artikel 8:69). Slechts ingeval van een
enkelvoudige rechtsbetrekking vallen due posities samen.
Idem, (PG Awb KI, p. 464).
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2.2.3

De jurisprudentie op grond van artikel 8:69 Awb

Teneinde een volledig beeld te krijgen van de omvang van het geschil in het
Nederlandse bestuursrecht is het noodzakelijk de jurisprudentie van de administratieve gerechten inzake artikel 8:69, eerste en tweede lid, van de Awb te analyseren.
Daarbij moet in de eerste plaats worden opgemerkt dat de administratieve
rechter ambtshalve aan bepalingen van openbare orde toetst. In dit opzicht wijkt
de jurisprudentie onder de Awb niet af van die onder het oude recht. Onder het
begrip bepalingen van openbare orde vallen in iedergeval de aspecten bevoegdheid
(zowel van de rechter als van het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft
genomen) en de ontvankelijkheid van het ingestelde beroep.15 Komt een appellant
optegen een voorhem(gedeeltelijk) begunstigendbesluitdat onbevoegdelijk blijkt
te zijn genomen, dan zal de rechterhet besluit doorgaans ambtshalve vernietigen.
In dat geval is sprake van een reformatio in peius, die door de wetgever en de
jurisprudentie in het algemeen toelaatbaar wordt geacht. Ambtshalve toepassing
van de ontvankelijkheidsbepalingen kan evenzeer tot een verslechtering van de
positie van de appellant leiden: indien bijvoorbeeld in bezwaar gedeeltelijk aan
de appellant tegemoet wordt gekomen en de rechter daarna oordeelt dat de appellant
ten onrechte in het bezwaar is ontvangen wordt de beslissing op bezwaar op die
grond vernietigd. Ter voorkoming van een reformatio in peius kan de rechter
bepalen dat de voor appellant gunstige gevolgen van het vernietigde besluit in stand
blijven:6Een andere, minder vergaande mogelijkheid is dat de rechteroverweegt
dat het het bestuursorgaan vrijstaat uit eigen beweging een besluit ten gunste van
de appellant te wijzigen, en dat die bevoegdheid niet afhankelijk is van de tijdige
indiening van een bezwaarschrift tegen dat besluit. 17
Onbevoegdheid van de rechter zal geen reformatio in peius tot gevolg hebben,
aangezien het in deze gevallen niet tot een vernietiging van het bestreden besluit
komt: het (gedeeltelijk) begunstigende besluit blijft dan in stand.

Een belangrijke uitspraak in dit verband is die in de zaak Schaap/Zaanstad.
Een buurman kwam daarin op tegen de verlening van een bouwvergunning en
voerde daarbij uitsluitend aan dat welstandsaspecten in de weg hadden moeten
staan aan de vergunningverlening. De rechtbank vernietigde het bestreden besluit

15
16
17

Ziebijv. Ten Berge e.a. 1996, p. 204 en voorts CRvB 19 november 1996, JB 1997,11; ABRS
15 januari 1998, Gst. 1998,7082, nr. 4; ABRS 18 december 1998 JB 1998,31.
Voorbeeld ontleend aan De Waard, VUGA-commentaar bij artikel 8:69, die verwijst naar
AR 11 januari 1979, tB/S 11, nr. 32.
Toegepast doorhet CBbindeuitspraak van 12 juli 1994, AB 1994,659. Hetbestredenbesluit
werd vernietigd omdat het bezwaarschrift ten onrechte ontvankelijk was geacht, maar
verweerder behoefde geen nieuw besluit op bezwaar te nemen. In die zaak was overigens het
oude recht van toepassing.
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evenwel wegens strijd met het bestemmingsplan. In hogerberoep bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State voerde de gemeente aan dat de
rechtbank met dat oordeel de grenzen van artikel 8:69 Awb had overschreden,
aangezien de buurman deze grond niet had genoemd. De Afdeling wees dit betoog
evenwel van de hand. Volgens de Afdeling mag toetsing aan het bestemmingsplan
niet achterwege blijven, nu de handhaving van een verleende bouwvergunning
is bestreden. Dit oordeel wordt onderbouwd door de stelling dat strijd met het
bestemmingsplan een in artikel 44 van de Woningwet opgenomen dwingende
weigeringsgrondbetreft.18 De termopenbare orde wordtin deze uitspraak overigens

niet gebruikt. Door deze uitspraak in het licht van de ongelijkheidscompensatie
te plaatsen, kan hij volgens De Waard wordt ingepast in het systeem van artikel
8:69 van de Awb; uitdeomstandigheiddatdebuurman strijd methetbestemmingsplan niet heeft aangevoerd mocht de rechter niet afleiden dat hij dit gebrek
welbewust niet aan de orde heeft willen stellen. 19
Aangezien de Afdeling in deze uitspraak ingaat op een niet door partijen
ingebrachte weigeringsgrond, vormt deze uitspraak een voorbeeld van ambtshalve
toetsing. Tegelijkertijd lijkt eveneens sprake te zijn van ambtshalve aanvulling
van de rechtsgronden. De Afdeling acht immers van belang dat eiser in eerste
aanleg de handhaving van een verleende bouwvergunning heeft bestreden.
In een tweetal andere uitspraken ging de (voorzitter van) de Afdeling
Bestuursrechtspraak als rechter in eerste aanleg eveneens over tot ambtshalve
toetsing. Zo vernietigde de voorzitter met toepassing van artikel 8:86 Awb een
besluit tot verlening van een milieuvergunning, hoewel de aanvrager slechts tegen
een aan de vergunning verbonden voorschrift opkwam. Volgens de voorzitterhad
het verwerend orgaan de aanvraag anders get'nterpreteerd dan deze was bedoeld,
waardoor de grondslag van de aanvraag was verlaten. Bovendien hadden de aan
het bestreden besluit verbonden voorschriften betrekking op een groter gedeelte
van de inrichting dan waarvoorde aanvraag was bedoeld. Hiermee heeft verweerder
in strijd gehandeld met het systeem van de Awb en de Wet milieubeheer, aldus
de voorzitter. 20
Verder kan een uitspraak worden genoemd waarin de Afdeling ambtshalve
overging tot het vernietigen en geheel onthouden van goedkeuring aan een door
een openbaar lichaam vastgesteld bestemmingsplan, hoewel appellante slechts

opkwam tegen het gedeeltelijk onthouden van goedkeuring aan het besternmings-

18

ABRS 8 augustus 1996, Rawb 1996,129; JB 1996/198, AB 1996,481; zie De Waard 1998,
p. 57.

19
20
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De Waard 1998, p. 69.
Vz. ABRS 9juli 1996, AB 1997,134. Aangezien verweerdereennieuw besluitopde aanvraag
moet nemen, is geen sprake van een reformatio in peius.
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plan. 21

De term

'bepaling van openbare orde' komt in geen van deze uitspraken

voor. Anders dan in de zaak Schaap-Zaanstad vallen de twee laatstgenoemde
gevallen van ambtshalve toetsing ten nadele van appellant \lit.
Naast deze situaties waarin ambtshalve toetsing volgens de hoogste
bestuursrechterkennelijk is toegestaan, kan een aantal uitspraken worden genoemd
waarin ambtshalve toetsing niet werd toegestaan.
Met betrekking tot enkele procedurele vereisten is in de rechtspraak
vastgesteld dat hieraan uitdrukkelijk niet ambtshalve mag worden getoetst. De

Afdeling Bestuursrechtspraak bepaalde dit ten aanzien van de in artikel 7:2 Awb
neergelegde hoorplicht in de bezwaarfase,22 en de Centrale Raad van Beroep met

betrekking tot artikel 4:17 Awb (motiveringsplicht bij bekendmaking besluit). 23
Door het bestreden besluit op genoemde grond te vernietigen zonder dat deze door
de appellant was aangevoerd is de rechtbank buiten de grenzen van het geschil
getreden, en daarmee heeft de rechtbank de betekenis van artikel 8:69, eerste lid,
Awb miskend, aldus beide app81-uitspraken.
In dezecategorie kan verdernogeen uitspraak van de AfdelingBestuursrechtspraak worden genoemd, waarin werd bepaald dat de rechtbank buiten de grenzen
van het geschil is getreden door een besluit te vernietigen op andere gronden (i.c.
procedurele eisen inzake de bestuurlijke besluitvorming) dan die door de eiser
waren aangevoerd.24 In al deze gevallen werkte de doorde rechtbank gehanteerde
ambtshalve toetsing ten gunste van eiser.
Onduidelijk is nog of buiten de bepalingen inzake bevoegdheid en ontvankelijkheid nog bepalingen bestaan die moeten worden beschouwd als te zijn van
openbare orde, en waaraan de rechter mitsdien ambtshalve moet toetsen. Met enige
zekerheid kan op grond van het voorstaande worden geconcludeerd dat de rechter
niet bevoegd is de vraag of is voldaan aan bepalingen die betrekking hebben op
de totstandkoming van besluiten ambtshalve te beoordelen (met uitzondering van
bevoegdheidskwesties).
Hoe zit het nu met ambtshalve toetsing aan bepalingen die verband houden
met de inhoud van besluiten? Gelet op de wetsgeschiedenis valt te verdedigen dat
de rechter bevoegd is ambtshalve te toetsen aan rechtsgronden die het ingestelde
beroep ondersteunen.25 In die gevallen is per definitie geen sprake van de door

21
22
23
24
25

ABRS 21 januari 1997, AB 1997,136.
ABRS 29 juli 1996 Rawb 1996, 127; JB 1996/190.
CRvB 8 juli 1997, JB 1997/179 en AB 1997/329. Zie ook CRvB 24 december 1997, ABkort
1998/99.
ABRS 29 juli 1997, JB 1997/217.
Een dergelijke handelwijze van de rechter bevordert immers de (door de wetgever tot
uitgangspunt gekozen) individuele rechtsbescherming.
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de wetgever verboden reformatio in peius.26 Ook onder het oude recht kwam het
vaak voor dat de rechter een besluit vernietigde op andere gronden dan degene

die door de appellanten waren aangevoerd.27 Bovendien toetst de rechter in het
28
algemeen of besluiten in strijd zijn met algemeen verbindende voorschriften.
In de literatuur is voorgesteld de ambtshalve toetsing aan het materiele bestuursrecht
te beperken tot normen die zeer kwetsbare belangen beschermen, of waarvan de
naleving cruciaal is voor de integriteit van het openbaarbestuur.29 Als mogelijke

maatstaf voor de uitleg van het begrip 'bepalingen van openbare orde' noemt
Schreuder-Vlasblom de vraag of een rechtsregel behoort tot de kern van de
rechtsorde die de rechter los van de wil en de kennis van de partijen behoort te
bewaken.30 De jurisprudentie is op dit punt nog verre van uitgekristalliseerd;
evenmin bestaat er een eenduidig criterium op grond waarvan kan worden
vastgesteld of bepalingen van openbare orde zijn.
Het Awb-evaluatierapport bestuursprocesrecht noemt de 'door verschillende
auteurs' bepleite (ruimere) opvatting dat ambtshalve toepassing van materieelrechtelijke bepalingen zich kan uitstrekken tot (alle) bepalingen van dwingend
recht.31 De volgende vraagis dan natuurlijk watprecies onderdwingendrecht

moet

worden verstaan. Artikel 4:17 en 7:2 van de Awb zijn immers ook dwingend-

rechtelijke aard.
Widdershoven stelt 'grosso modo' vast dat een ruime mate van ambtshalve
toepassing van dwingend publiekrecht wordt verdedigd doorsommige (ex-) sociale
zekerheidsrechters en ook in kringen van het CBb.32 Verder constateert hij dat
de bevoegdheid van de rechter om onder omstandigheden tot ambtshalve toetsing
33
aan dwingend publiekrecht over te gaan, door de Awb niet verloren is gegaan.
Een harde grens van de bevoegdheid tot ambtshalve toetsing aan het materitle
recht is de reformatio in peius (in strikte zin), waarvan de wetgever (en inmiddels
ook de rechter)34 hebben aangegeven dat deze onder het nieuwe procesrecht niet
(meer) aanvaardbaar is.

26
27

Zie ook de MvA: Kamerstukken Il 1992/93 22 495, nr. 6 (PG Awb, p. 464).
Aldus De Waard, VUGA-commentaar bij artikel 8:69, onder 9, met betrekking tot de Arobjurisprudentie.

28 Idem.
29
30
31

32
33
34
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Sci)reuder-Vlasblom 1999, p. 128, die dan ook kritisch is over de artikel 44 Woningwetuitspraak van de ABRS.
Schreuder-Viasblom 1999, p. 128, onder verwijzing naar HR 21 maart 1997, NJ 1998, 207.
Op pagina 198 , onder verwijzing naar Van der Burg in zijn AB-noot onder het arrest Van
Schijndel, AB 1996,92. Stroink lijkteen vandebedoelde auteurs, ziezijnnoot in JB 1997/99.
Hij meent zelfs dat ook aan artikel 7:2 Awb ambtshalve zou moeten worden getoetst. Vergelijk
ook Stroink 1997, p. 175-178.
Widdershoven 1996, p. 160, onder verwijzing naar Allewijn 1994, p. 106-107.

Idem, p. 160.
CRvB 8 augustus 1997, JB 1997/223.
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35

Debestuursrechteris ingevolge hettweede lid van artikel 8:69 Awb verplicht
tot aanvulling van de rechtsgronden van het beroep.36 Binnen de grenzen van het
geschil volgens het eerste lid van die bepaling dient de rechter de door appellant
aangevoerde bezwaren tegen een besluit te vertalen in rechtsgronden.37 Deze
rechterlijke activiteit strekt dus per definitie tot voordeel van de appellant.

Hierboven is gebleken dat uit de jurisprudentie tot op heden geen heldere lijn met
betrekkingtotde omvang van deze bevoegdheid kan worden afgeleid. Ophet punt
van de bevoegdheid tot ambtshalve aanvulling van materiele rechtsgronden bestaat
dan ook nog geen zekerheid.38

Argumentatieve fuik
In het vorige hoofdstuk is ondermeeringegaan op artikel 6:13 van de Awb, waarbij
is aangegeven dat deze bepaling leidt tot procedurele buitensluiting (par. 4.3.5).
Thans dient aandacht te worden besteed aan een ontwikkeling die daarmee
samenhangt en die in de literatuur de argumentatieve fuik wordt genoemd. 39
stadium
Volgens deze leermoeten gronden en argumenten ineen zo vroeg mogelijk
naar voren worden gebracht. Een verzuim in dat verband leidt ertoe dat deze
De Waard
gronden in een later stadium niet meer kunnen worden ingebracht.
in de
name
Met
40
spreekt in dit verband van een inhoudelijke buitensluiting.
jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak vinden we de argumentatieve
fuik terug. Daarbij is onder meer artikel 20.6 van de Wet milieubeheer relevant.
Deze bepaling luidt, voor zover hier van belang, als volgt: het beroep tegen
besluiten kan worden ingesteld door degenen die bedenkingen hebben ingebracht
tegen het ontwerp van het besluit. De ABRS verbindt aan die bepaling de conclusie
dat bij het beroep alleen gronden kunnen worden aangevoerd die hun grondslag
vinden in de tegen hetontwerp-besluit ingebrachte bedenkingen.41 Hoewel artikel

35

36
37

38
39
40
41

MvA geeft aan
Zie bijv. De Waard, VUGA-commentaar bij artikel 8:69, onder 10; Ook de
dat artikel 8:69. tweede lid, niet facultatief is geredigeerd: Kamerstukken 11 1992/93,22495,
nr. 6 (PG Awb Il, p. 464).
Bijv. Ten Berge e.a. 1996, p. 185.
Zie Schreuder-Vlasblom 1999, p. 124-125.
Aldus ook Ten Berge e.a. 1996, p. 205.
Damen 1999, p. 27 e.v.; De Waard 1999, p. 47 e.v.
De Waard 1999, p. 44 e.v.
ABRS 9 mei 1995, AB 529; ABRS 11 april 1997, JB 1997, 103. Zie voor een curieuze
toepassing van dit uitgangspunt: ABRS 27 augustus 1998, JB 1998/273. De Afdeling oordeelde
dat het in beroep aangevoerde aspect stankhinder geen grondslag had in de term overlast, die
indebedenkingenfase was aangevoerd, zodatop dit punteen niet-ontvankelijkverklaring volgde.
Met betrekking tot eventuele schending van artikel 6 EVRM overwoog de ABRS (ongemotibehandeling niet zodanig werd
veerd) dat door dit stelsel het recht op eerlijke en openbare
dat betrokkene ten tijde
De
die
omstandigheid
zijn.
zou
sprake
schending
van
dat
beperkt,
de
van het inbrengen van
bedenkingen geen deskundige rechtsbijstand had, komt volgens de
risico.
voor
(zelfs)
eigen
Afdeling
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20.6 alleen betrekking heeft op het beroepsrecht, wordt deze bepaling door de
42
Afdeling dus gebruikt om inhoudelijke beperkingen aan partijen op te leggen.
Deze jurisprudentie is vanwege de soms vergaande beperkingen in de rechtsbescherming op brede kritiek gestuit. Hoewel het belang van een trechtermodel in die

kritiek wordt onderschreven, dreigtdoorde benadering van de Afdeling hetgevaar
van een formaliserende procesvoering. Die houdt in dat partijen in procedures met
een reeks van gronden en argumenten tegen besluiten opkomen, teneinde
43
inhoudelijke buitensluiting in een later stadium te voorkomen.
Overigens is de (voorzitter van de) Afdeling niet altijd even streng op dit
punt. Zo was door betrokkenen in de bedenkingenfase van een besluit niet
aangevoerd dat het verwerend orgaan niet voldoende was ingegaan op alle relevante
milieu-aspecten. Hangende hetberoepbij de ABRS overwoog de voorzitterevenwel
dat deze (eerst in beroep naar voren gebrachte) grief zich voor ambtshalve
beoordeling zou lenen. Nu te verwachten was dat de Afdeling te zijner tijd
onvoldoende aanleiding aanwezig zou achten om tot een niet-ontvankelijkverklaring

op dit punt over te gaan, kon bedoelde grief ook door de voorzitter aan een
44
inhoudelijke beoordeling worden onderworpen.
2.2.4

Conclusie Nederlands bestuursprocesrecht

Op grond van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de bevoegdheid45
van de rechter tot ambtshalve aanvulling van de rechtsgronden volgens het
Nederlandse bestuursprocesrecht betrekkelijk ruim is. Alleen met betrekking tot
procedurele bepalingen staat vast dat de rechter niet bevoegd is tot ambtshalve
toepassing.

Ambtshalve toetsing aan het materiele bestuursrecht, voor zover dit het
ingestelde beroep ondersteunt, is (althans volgens de literatuur) zeker niet
uitgesloten, met name indien belangrijke bepalingen aan de orde zijn. Wel vormt
het verbod van reformatio in peius een belangrijke begrenzing van deze bevoegdheid. Op de vraag of de hierboven geconstateerde inhoudelijke buitensluiting in
strijd met het gemeenschapsrecht zou kunnen zijn, wordt in paragraaf 2.3 ingegaan.

42
43
44

Vgl. De Waard 1999, p. 45.
Onder meer De Waard (p. 53-54) en Damen, zie vorige noten.
Vz. ABRS 12 augustus 1996, AB 1997,135. In wezen werd in deze uitspraak de beperking
van artiket 20.6 Wm omzeild door de rechtsgronden conform artikel 8:69, tweede lid, Awb
aan te vullen. Gelet op de hiervoor weergegeven uitspraken van de ABRS kan van een
eenduidige benadering van de problematiek door dit college niet worden gesproken. Zie ook
hierna, § 2.3.

45
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1kgebruik bewust de term bevoegdheid (en niet: verplichting) omdat de bevoegdheid volgens
het nationale procesrecht door het Hof van Justitie als aanknopingspunt wordt gebruikt.
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2.3

Nederlandse jurisprudentie met betrekking

tot ambtshalve

toepassing

van het gemeenschapsrecht

De problematiek van ambtshalve toepassing van het gemeenschapsrecht door
Nederlandse administratieve rechters is de afgelopen jaren in een aantal uitspraken
aan de orde gekomen. 46
Ineen arrest van de belastingkamer van de Hoge Raad van 17 april 199647
het
omeen heffing in verband met mestoverschotten. Die heffing was opgelegd
ging
door de belastinginspecteur en het daartegen gerichte bezwaar was ongegrond

verklaard. In beroep bij het gerechtshof werd doorbetrokkene aangevoerd dat de
heffing concurrentievervalsenden strijdig met hetEG-verdrag is. Het gerechtshof
verwierp deze grief en die beslissing werd door de Hoge Raad in stand gelaten.
Volgens de Hoge Raad werd met dit middel een beroep gedaan op artike192, eerste
lid, van het EG-verdrag, welke bepaling niet een rechtstreeks werkend verbod van
steunmaatregelen bevat. Aangezien uitsluitend de Commissie bevoegd is de
onverenigbaarheid van steunmaatregelen vast te stellen, lag het volgens de Hoge
Raad op de weg van belanghebbende te stellen datde Commissie die onverenigbaarheid had vastgesteld. Uit de stukken en de uitspraak van het gerechtshof bleek
evenwel niet dat de belanghebbende dit had gesteld. Belangrijker was het beroep
van betrokkene op artike193, derde lid, van hetEG-verdrag, welke bepaling (zoals
reeds eerder aangegeven)48 wel rechtstreeks werkt. Het beroep op die bepaling
werd evenwel pas voor het eerst in cassatie gedaan. Die omstandigheid brengt
volgens de Hoge Raad mee dat op dat beroep geen acht kan worden geslagen, omdat
zulks een onderzoek van feitelijke aard zou vergen, waarvoorin cassatie geen plaats
is. Aan de gelding van deze regel van nationaal procesrecht doet naar het oordeel
van de Hoge Raad niet af dat het middel klaagt over schending van regels van
gemeenschapsrecht die rechtstreekse werking hebben en die zoveel mogelijk
ambtshalve moeten worden toegepast. De Hoge Raad vervolgt:
'Immers, zoals uit het arrest van het HvJEG van 14 december 1995 in de
gevoegde zaken C-430/93 en C-431/93 tussen J. van Schijndel en de Stichting
Pensioenfonds voorFysiotherapeuten en J.N.C. van Veen en genoemde stichting
blijkt, verplicht het gemeenschapsrecht de Hoge Raad niet ertoe ambtshalve

bij zijn beslissing omtrent het door belanghebbende ingestelde beroep in
cassatie te betrekken of bepalingen van gemeenschapsrechtals de vorenbedoelde
zijn geschonden, omdatdeHoge Raad zich dan zou moeten baseren op andere

46

47
48

In de navolgende bespreking laat ikde zaken Verholen en Kraaijeveld achterwege, aangezien
deze reeds in het voorgaande aan de orde zijn gesteld.
HR 17 april 1996, Rawb 1996, nr. 76. Zie Jans c.s. 1999, p. 322.
Zie hoofdstuk 3.
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feiten en omstandigheden dan die waarop belanghebbende blijkens de uitspraak
van het Hof en de stukken van het geding zich heeft beroepen, hetgeen aan
de Hoge Raad naar regels van nationaal recht niet is toegestaan.'

In de literatuur is dit arrest van de Hoge Raad kritisch ontvangen. Zo wijst
Widdershoven49 er (terecht) op dat in de uitspraak van het Hof van Justitie in de
zaken Van Schijndel en Van Veen een andere vraag centraal stond: verplicht het
gemeenschapsrecht de civiele feitenrechter ambtshalve een rechtsgrond in het

geding te brengen die is ontleend aan schending van communautaire bepalingen,
wanneerhij voor het onderzoek van dat middel de hempassende lijdelijkheid zou
moeten verzaken doorbuiten de rechtsstrijd van partijen te treden. Widdershoven
acht het (mijns inziens terecht) weinig zorgvuldig dat de Hoge Raad desondanks
zonder meer naar dit arrest van het Hof verwijst.
Daaraan kan worden toegevoegd dat de verwijzing naar de zaken Van
Schijndel en Van Veen zelfs misleidend is. De civiele kamer van de Hoge Raad
had in die zaken hetHof van Justitiedrie procesrechtelijke vragen gesteld: de eerste
twee overde verhouding tussen ambtshalve toepassing van hetgemeenschapsrecht
en de lijdelijkheid van deburgerlijke rechter, en de derde overde verhouding tussen
ambtshalve toepassing van het gemeenschapsrecht en de beperkingen die gelden
bij (civiele) cassatie. Het Hof van Justitie beantwoordde evenwel alleen de eerste
twee vragen; uit het antwoord daarop volgde volgens het Hof dat de derde vraag
geen beantwoording meerbehoefde.50 HetHofheeft zich in de zaak Van Schijndel
en Van Veen dus in het geheel niet uitgelaten over de beperkingen die in cassatie
gelden ! In de hierboven geciteerde overweging uit de uitspraak van de belastingkamer heeft de Hoge Raad een essentieel gedeelte van de uitspraak van het Hof van
Justitiein de zaken Van Schijndelen Van Veen weggelaten. Het Hofhaddeciviele
kamer van de Hoge Raad daarin immers geantwoord:
'

(..) dat het gemeenschapsrecht de nationale rechter er niet toe verplicht,
ambtshalve een rechtsgrond in het geding te brengen ontleend aan schending
van gemeenschapsbepalingen, wanneer hij voor het onderzoek van dat middel
de hempassende lijdelijkheid zou moeten verzaken doorbuitende rechtsstrijd
van partijen te treden...(mijn cursivering, EMV)'

Het gecursiveerde gedeelte is door de belastingkamer weggelaten. Het komt mij
voor dat de belastingkamer het onderscheid tussen de lijdelijkheid van de
burgerlijke rechter en de beperkingen die gelden in cassatie heeft miskend.

49

Annotatie in Rawb 1996, nr. 76.

50

Zie r.0.23 van de uitspraak inzake Van Schijndel en Van Veen.
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Een tweede punt van kritiek is volgens Widdershoven dat de Hoge Raad het
beoordelingskader dat door het Hof van Justitie is voorgeschreven, slechts
gedeeltelijk heeft toegepast. Na de overweging dat het nationale procesrecht in
de weg staat aan de ambtshalve toepassing van het gemeenschapsrecht had de Hoge
Raad nog moeten bezien of door dat verbod het effectiviteitsvereiste wordt
geschonden. De Hoge Raad heeft deze toetsing geheel achterwege gelaten.
In de zaken Van Schijndel en Van Veen en Peterbroeck heeft het Hof van
Justitie aangegeven dat iedergeval waarin de vraag rijst ofeen nationale procesregel
de toepassing van het gemeenschapsrecht onmogelijk of uiterst moeilijk maakt,
moet worden onderzocht met inaanmerkingneming van de plaats van die bepaling
in de gehele procedure, en van het verloop en de bijzondere kenmerken ervan,
voorde verschillende nationale instanties. In voorkomend geval moet volgens het
Hof rekening worden gehouden met de beginselen die aan het nationale stelsel
van rechtspraak ten grondslag liggen, zoals de bescherming van de rechten van
de verdediging, het rechtszekerheidsbeginsel en het goede verloop van de
51

procedure.
Indien de Hoge Raad deze toetsing wel zou hebben toegepast, dan zou de
uitkornst van de zaak volgens Widdershoven naaralle waarschijnlijkheid niet anders
zijn geweest; de beperkingen van het fiscale cassatiestelsel voldoen naar zijn
opvatting aan heteffectiviteitsvereiste.52 Zonderdie conclusie te willen bestrijden
zou ik daarbij de kanttekening willen plaatsen dat de fiscale rechtsbescherming
in Nederland niet erg uitvoerig is: slechts 66n feitelijke instantie, gevolgd door
een cassatierechter. In 'reguliere' bestuursrechtelijke zaken is daarentegen
doorgaans sprake van twee feitelijke instanties, terwijl daar in civiele zaken nog
een cassatierechteraan wordttoegevoegd. Vooralle duidelijkheid moetnog worden

opgemerkt dat hoofdstuk 8 van de Awb (en dus ook artikel 8:69) in deze zaak niet
van toepassing was.

De voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State gaf in
de uitspraak van 17 februari 1998 evenmin een geheel juiste toepassing aan het
door het Hof van Justitie voorgeschreven beoordelingskader.53 Aan de orde was
de verlening van een vergunning op basis van de Wet milieubeheer. Tegen het
ontwerp-besluit waren door omwonenden bedenkingen ingediend, welke geen

betrekking hadden op de verplichting tot het volgen van de beoordelingsprocedure

51

HvJ 14 december 1995, gevoegde zaken C-430/93 en C-431/93, Van Schijndel en Van Veen,
Jur. 1995, p 1-4705 r.0. 19. Zie ook HvJ 14 december 1995, zaak C-312/93 Peterbroeck,

52
53

Jur. 1995, p. I-4599, r.0.14.
Zie de annotatie in Rawb 1996, nr. 76 en het preadvies uit 1996, p. 164.
Vz. ABRS 17 februari 1998, Rawb 1998, nr. 100. Zie eveneens Jans c.s. 1999, p. 322.
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inzake de milieu-effectrapportage (m.e.r.). In beroep bij de Afdeling stelden de
omwonenden (alsnog) dat voorafgaand aan de verlening van de vergunning ten
onrechte geen m.e.r.-beoordeling had plaatsgevonden. Aangezien zij tevens een
verzoek om voorlopige voorziening hadden ingediend, kwam de voorzitter voor
de vraag te staan of deze beroepsgrond wel kon worden beoordeeld, zulks gelet

op artikel 20.6 van de Wet milieubeheer.
De voorzitter overwoog dat de verplichting tot het volgen van een m.e.r.beoordeling was gebaseerd op EG-richtlijn 85/337. Die problematiek Was eveneens
aan de orde in de zaak Kraaijeveld. In die zaak heeft het Hof van Justitie, zoals
we eerder zagen, de overwegingen uit de zaken Van Schijndel en Van Veen met
betrekking tot de verplichting tot ambtshalve toepassing van het gemeenschapsrecht,
herhaald.54 Mede op grond van de verplichtingen die voor de nationale rechter
blijkens de zaak Kraaijeveld uit richtlijn 85/337 voortvloeien, was de voorzitter
van de ABRS van oordeel dat hij de vraag of voorafgaande aan het besluit tot
vergunningverlening de me.r.-beoordelingsprocedure had moeten worden gevolgd
ook ambtshalve kon beoordelen. De voorzitter concludeerde daarom dat het niet
in de bedenkingenfase aangevoerde bezwaar betreffende de m. e.r.-rapportage
ambtshalve kon worden beoordeeld.
Zoals annotator Widdershoven heeft gesignaleerd 5 heeft de voorzitter van
de ABRS in deze uitspraak niet de juiste overwegingen van het Hof uit de zaak
Kraaijeveld tot uitgangspunt genomen. De door de voorzitter aangehaalde
overwegingen met betrekking totde verplichtingen voorde nationale rechtergelden
voor elke richtlijn, en hebben niet specifiek betrekking op de vraag of tot
ambtshalve toepassing moet worden overgegaan. Het antwoord op die vraag is
door het Hof van Justitie uitdrukkelijk afhankelijk gesteld van het nationale
procesrecht. Het beoordelingskader van het Hof van Justitie volgend had de
voorzitter eerst moeten bezien of hij een met de m.e.r.-richtlijn vergelijkbare
regeling van dwingend nationaal recht ambtshalve had mogen ofmoeten toepassen.
Zoja, dan zou hij op grond van het gemeenschapsrecht verplicht zijn tot ambtshalve
toepassing van de m. e.r.-richtlijn in het voorliggende geval. Zo nee, dan zou hij
dit verbod moeten toetsen aan het effectiviteitsvereiste volgens de criteria van het
Hof uit de zaken Van Schijndel en Van Veen en Peterbroeck. Deze stappen zijn
door de voorzitter evenwel geheel achterwege gelaten.
Widdershoven schenkt ook nog enige aandacht aan de hypothetische situatie
dat de voorzitter geoordeeld zou hebben dat de ambtshalve beoordeling van
dwingendrechtelijke bepalingen van nationaal recht volgens het Nederlandse recht
niet zou zijn toegestaan, zodat dat verbod ook zou gelden voor communautaire

54

55
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Zie hoofdstuk 5, § 2.6.
Noot in Rawb 1998, nr. 100.
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bepalingen. Alsdan zou hij dat laatste verbod nog moeten toetsen aan het
effectiviteitsvereiste, en volgens Widdershoven had die toetsing best eens negatief
kunnen uitvallen. Met andere woorden: het staat geenszins vast dat de beperking
van de omvang van het geschil volgens het Nederlandse recht (in het bijzonder
artikel 20.6 van de Wet milieubeheer) voldoet aan de criteria van het Hof van
Justitie. Zoals hiervooraangegeven 6 brengt deze bepaling volgens de interpretatie
van de Afdeling beperkingen mee ten aanzien van de aan te voeren argumentatie.
Met Widdershoven kan worden geoordeeld dat die beperkingen wel erg vergaan:
zodra in de bedenkingenfase (waarin vaak nog geen sprake is van rechtsbijstand!)
een bepaalde grief wordt vergeten, vervalt de mogelijkheid deze bij de rechter
aan de orde te stellen. Bovendien is de ABRS in milieuzaken rechter in eerste en
enige aanleg, zodat ook in dat verband fouten niet kunnen worden hersteld.
Tenslotte is het volgens Widdershoven de vraag of deze beperking voldoende
wordt gerechtvaardigd door de beginselen als rechten van de verdediging, het
rechtszekerheidsbeginsel en het goede verloop van de procedure. Het Hof van
Justitie heeft deze beginselen expliciet genoemd als afwegingskaderbij de toetsing
aan het effectiviteitsvereiste.
Uit laterejurisprudentie van de ABRS kan evenwel worden afgeleid dat de
Afdeling zonder meerambtshalve toetst aan de m.e.r.-beoordelingsprocedure en
mitsdien aan bepalingen met een communautaire achtergrond. In een aantal gevallen
leidde die toetsing tot een vernietiging van het bestreden besluit.57 Bijzondere
vermelding in dit verband verdient een uitspraak waarin de Afdeling de klacht
van een appellant dat ten onrechte niet de m. e.r-procedure is gevolgd ontvankelijk
achtte, hoewel deze klacht niet in de bedenkingenfase maar eerst in beroep werd
aangevoerd. De Afdeling overwoog daarbij expliciet dat de beroepsgrond inzake
de milieu-effectrapportage betrekking heeft op een aspect dat ambtshalve bij de
beoordeling moet worden betrokken.58 Deze uitspraak lijkt te betekenen dat de
situatie die Widdershoven aan de orde stelde inderdaad een hypothetische is. Aan
artikel 20.6 van de Wet milieubeheer blijken door de ABRS geen vergaande
consequenties te worden verbonden in situaties waarin ambtshalve te beoordelen
aspecten aan de orde zijn.

Tot slot dient in dit verband nog te worden gewezen op een uitspraak van de
Centrale Raad van Beroep. Aan de orde was de vraag of iemand die in Belgie woont
en een Nederlandse arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft en vervolgens herkeurd

56
57

Zie § 2.2 (de argumentatieve fuik).
ABRS 20 december 1999 M en R 2000/5, nr. 44; BR 2000,9 335; ABRS 12 mei 2000, BR

58

ABRS 27 mei 1999, M en R 2000/1, nr. 10.

2000, p. 756.
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moet worden, in Nederland dan wel in Belgie deze herkeuring moet ondergaan.
Deze materie is geregeld in een EG-verordening. De rechtbank betrok de vraag
naar de bevoegdheid van het Lisv tot herkeuring ambtshalve in de beoordeling.
De CRvB oordeelde in dat verband dat de rechtbank dat, gelet op artikel 8:69,
tweede lid, van de Awb terecht had gedaan. Widdershoven wijst er in zijn noot
op dat hier een vraag van ambtshalve toepassing van EG-recht aan de orde was
en dat daarbij het nationale procesrecht kan worden toegepast, mits dit voldoet
aan de eisen van effectiviteit en non-discriminatie. Hoewel de Raad niet expliciet
aan die vereisten toetste, komt het resultaat volgens Widdershoven op hetzelfde
neer.

2.4

59

De Nederlandse rechter en ambtshalve toepassing van het gemeen-

schapsrecht, conclusie
Op dit moment kan nog niet met zekerheid worden vastgesteld welke bepalingen
naar Nederlands bestuursprocesrecht ambtshalve door de rechter mogen worden
toegepast. Hoewel artikel 8:69, tweede lid, van de Awb aanvulling van de
rechtsgronden eenvoudigweg voorschrijft aan de rechter, wordt in de jurisprudentie
een veel genuanceerdere benadering aangegeven. Vast staat wel dat buiten de door
partijen bepaalde omvang van het geschil een aantal aspecten ambtshalve door
de rechtermoet worden getoetst, in het bijzonderbevoegdheids- en ontvankelijk-

heidskwesties. Afgezien hiervan bestaat er nog veel onduidelijkheid: bepalingen
met betrekking tot de totstandkoming van besluiten lijken niet ambtshalve te mogen
worden toegepast, terwijl anderzijds aan materiele bepalingen als artikel 44 van
de Woningwet wel ambtshalve moet worden getoetst.
Gelet op de mijns inziens (naar alle waarschijnlijkheid) ruime bevoegdheid
van de Nederlandse administratieve rechtertot ambtshalve aanvulling van materiele
rechtsgronden die het ingestelde beroep ondersteunen, kan worden geconcludeerd
dat het gemeenschapsrecht die rechter verplicht tot ambtshalve aanvullen van
communautaire rechtsgronden met dezelfde strekking.6o Ambtshalve toepassing
van EG-recht ten gunste van de appellant zal zich in veel situaties voor kunnen
doen, zie bijvoorbeeld de casus in de zaken Kraaijevelden Verholen. Dit betekent
dat van de Nederlandse administratieve rechter veel wordt gevraagd wat betreft
de kennis van het (rechtstreeks werkende deel van) het gemeenschapsrecht.

De naar Nederlands recht geldende uitsluiting van de bevoegdheid tot
ambtshalve toepassing voor gevallen waarin dit leidt tot een reformatio in peius

59
60

CRvB 15 december 1999, Rawb 2000, nr. 77 met noot Widdershoven.

Brenninkmeijer lijkt (als ik hem goed begrijp) eenzelfde benadering te kiezen: Brenninkmeijer
1997, p. 17-19.
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zal in gemeenschapsrechtelijke geschillen evenzeer gelden. Aangenomen moet
worden dat het gemeenschapsrecht deze beperking toelaat, omdat deze lijkt te
voldoen aan de criteria inzake het effectiviteitsvereiste, zoals geformuleerd door
het Hof van Justitie (in het bijzonder de beginselen die aan de Nederlandse
rechtsbescherming ten grondslag liggen, zoals de bescherming van de rechten van
61
de verdediging en het rechtszekerheidsbeginsel).
De jurisprudentie met betrekking tot inhoudelijke buitensluiting zou ertoe
kunnen leiden dat aan het gemeenschapsrecht ontleende beroepsgronden niet meer
voorde rechterkunnen worden aangevoerd. Derecentejurisprudentie van de ABRS
laat evenwel zien dat bij ambtshalve te beoordelen aspecten (met name milieueffectrapportages) niet tot inhoudelijke buitensluiting wordt overgegaan.

3
3.1

Bewijsregels
Communautaire eisen

In deze paragraaf wordt alleen ingegaan op de invloed van het effectiviteitsvereiste
en van het beginsel van effectieve rechtsbescherming. Communautaire beYnvloeding
via het secundaire gemeenschapsrecht en middels andere beginselen blijft derhalve
buiten beschouwing.62 Zoals in hoofdstuk 5 is gebleken dient de nationale rechter
de regels van nationaal bewijsrecht toe te passen, mits deze regels voldoen aan
het non-discriminatiegebod, het effectiviteitsvereiste en het vereiste van effectieve
rechtsbescherming. Zowel wat betreft de bewijsomvang, de bewijslastverdeling,
de bewijsmiddelen als de bewijswaardering brengt het gemeenschapsrecht mee
dat het nationale recht niet zodanig mag worden toegepast dat de effectuering van
aan het gemeenschapsrecht ontleende rechten praktisch onmogelijk of uiterst
63
moeilijk wordt gemaakt.
3.2

Nederlands bewijsrecht

In het Nederlandse bestuursprocesrecht geldt de vrij-bewijsleer.64 Dit betekent
dat algemene regels van materieel bewijsrecht vrijwel geheel ontbreken; de rechter
geniet een ruime vrijheid bij het vaststellen van de feiten. Dit betreft zowel de

61
62
63

Zie ook Widdershoven 1996, p. 162-163, alsmede Jans c.s. 1999, p. 323.
Zie in dat verband Jans c.s. 1999. p 314-317.
Zie § 2.2 van hoofdstuk 5 alsmede Jans c.s. 1999, p. 312-317.

64

Onder meer Van Wijk-Konijnenbelt-van Male 1999, p. 574, Tak 1995, p. 205 en Ten Berge
1997, p. 210 (al brengt laatstgenoemde auteurenkele nuanceringen aan). Zie vooreen kritische
bespreking van deze stelling Simon 1999b, p. 25-39.

279

Hoofdstuk 9

bewijsomvang, de bewijslast, de bewijsmiddelen als de bewijswaardering.65 In
de Memorie van toelichting66 wordt met betrekking tot het bewijsrecht in de Awb
aangegeven:

'Wat eveneens blijft is het vrijwel ontbreken van regels van materieel
bewijsrecht. Artikel 8.2.6.4 (laterhernummerd tot8:69) kan worden beschouwd
als het enige artikel waarin materieel bewijsrecht is opgenomen; (...) In een
stelsel waarin de rechter de bevoegdheid heeft ambtshalve de feiten aan te
vullen, is aan een wettelijkstelsel van materieel bewijsrecht nietof nauwelijks
behoefte. Dat neemt niet weg, dat de rechter, afhankelijk van onder meer de
verhouding tussen partijen, de aard van het geschit en de in het geding zijnde
feiten, naarredelijkheid en billijkheid stelplichten bewijslast overde partijen
,67
heeft te verdelen.

Kent het Nederlandse bestuursprocesrecht ongeschreven regels van bewijsrecht768
Voor zover al van algemene regels kan worden gesproken, hangen deze (vrijwel)
altijd samen met het materiele bestuursrecht, dat in het betreffende geval aan de
orde is.69 Op basis van de toepasselijke wettelijke regelingen zal de rechter eerst
de bewijsomvang/bewijskern vaststellen, om vervolgens de bewijslast te verdelen.
Zo rust bij aanvragen van begunstigende beschikkingen, zoals die inzake
uitkeringen of vergunningen, veelal een plicht op de aanvrager om aan te tonen
dat aan de van toepassing zijnde voorwaarden is voldaan, terwijl daarentegen bij
sancties op het bestuursorgaan de verplichting rust om schending van een wettelijk
voorschrift te bewijzen. Overigens volgen deze regels in het algemeen uit de
betreffende wettelijke regeling,70 zodat van ongeschreven regels van bewijsrecht
geen sprake is.
Afgezien van het belastingprocesrecht geldt in het Nederlandse bestuursprocesrecht een adstructieplicht, hetgeen wil zeggen,dat een partij die zich opbepaaide

feiten beroept genoegzaam aannemelijk zal moeten maken dat die feiten waar
71
kunnen zijn.
Met betrekking tot de middelen die kunnen worden gebruikt omeen bepaald
bewijs te leveren, kent het Nederlandse bestuursprocesrecht geen algemene
wettelijke regels. Zelfs bewijsmiddelen die volgens het strafprocesrecht op

65
66
67
68
69

70
71
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Tak 1995, p. 206.
Kamerstukken // 1991/92.22495. nr. 3. p. 37.
Cursivering EMV. Van Male bestrijdt overigens dat artikel 8:69 een regel van materieel
bewusrecht bevat (van Wijk-Konijnenbelt-Van Male 1999, p. 574).
Zie o.m. Tak 1995, p 203-221 en Ten Berge 1997, p. 210-216.
Vgl. Simon 1999b, p. 29-30
Vgl. Van Wijk-Konijnenbelt-Van Male 1999, p. 574, noot 44.
Vgl. Tak 1995, p. 207; Ten Berge 1997 p. 211.
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onrechtmatige wijze zijn verkregen, kunnen volgens de jurisprudentie binnen
72
bepaalde grenzen in een administratieve procedure worden gebruikt.
Kenmerkend voor het bestuursprocesrecht is dat de rechter grote vrijheid
genietbij de waardering van de verschillende soorten bewijsmiddelen. Algemene
regels zijn dus nauwelijks te geven;73 in de literatuur wordt aangenomen dat (onder
meer) de aard van het geschil en de gevolgen voor de appellant en voor de andere
erbij betrokken belangen van invloed kunnen zijn op de bewijswaardering.74 Een
vuistregel uitdejurisprudentiedie in dit verband kan worden genoemd is datdegene
die de conclusies uit een deskundigenrapport bestrijdt in het algemeen75 zelf met
een deskundigenrapport zal moeten komen, en niet kan volstaan met de enkele
76
weerspreking van die conclusies van het rapport van de wederpartij.

Volgens opvattingen in de literatuur geeft in het bijzonder de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State een zodanige invulling aan het
bewijsrecht dat moet worden betwijfeld of nog wel kan worden gesproken van
een effectieve toegang tot de rechter.77 Daarbij werd gewezen op de interpretatie
van artike120.6 van de Wet milieubeheer, die hiervooral aan de orde is gekomen. 78
Ook in andere uitspraken toont de Afdeling zich streng bij de toelaatbaarheid van
het aanvoeren van feiten in (hoger) beroep die ook al eerder aangevoerd hadden
kunnen worden; deze worden veelal buiten beschouwing gelaten. 79

72

BijvoorbeeldCRvB 22 november 1991, RSV 1992/199, waarinals criterium werdgeformuleerd
dat bij de verwervingvanhet bewijsmateriaal een zodanige inbreuk op de fundamentele rechten
van de betrokkene is gemaakt, dat dit materiaal buiten beschouwing moet blijven. De Afdeling
Rechtspraak van de Raad van State verwierp in een uitspraak van 21 januari 1988 (AB 1989/36)
een beroep op de onrechtmatige wijze waarop het bewijsmateriaal zou zijn verkregen met
de enkele overweging dat het administratieve recht, anders dan het strafprocesrecht, een vrije
bewijsvoering kent. De belastingkamer van de Hoge Raad heeft geoordeeld dat het gebruik
van strafrechtelijk onrechtmatig verkregen bewijs slechts dan niet is toegestaan indien dit
is verkregen op een wijze die zozeer indruist tegen hetgeen van een behoorlijke overheid mag
worden verwacht, dat dit gebruik onder alle omstandigheden ontoelaatbaar moet worden geacht

(HR 1 juli 1992, BNB 1992, 306).

73 Al komt Hoogendijk-Deutsch (1992,
74
75

76
77
78

79

p. 308-323) wel tot een aantal vuistregels op de
verschillende terreinen van het bewijsrecht.
Ten Berge 1997, p. 216.
Een uitzondering geldt wanneer het deskundigenrapport op onzorgvuldige wijze tot stand is
gekomen, dan wel inhoudelijk inconsistent is.
Bijv. ARRS 20 juli 1984, AB 1985, 45 en ARRS 17 november 1992, AB 1993,36.
Simon 1999b, p. 32 en Tak 1999, p. 1679 e.v.
ABRS 27 augustus 1998.JB 1998/273, Rawb 1999, nr. 27. Doordebedenkingen-problematiek
te benaderen vanuit de vraag wanneer bepaalde stellingen nog kunnen worden ingebracht,
wordt het een vraagstuk van bewijsrecht.
ABRS 23 januari 1997, Rawb 1997, nr. 6; ABRS 24 april 1997, Rawb 1997, nr. 151; ABRS
21 september 1998, JB 1998/241 en ABRS 27 augustus 1998, AB 1998, 273.
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De bewijsfuik
Een probleem dat afzonderlijke bespreking behoeft betreft de vraag op welk
moment in de procedure het bewijs moet worden geleverd. De Afdeling Bestuursrechtspraak achtte in een zaak betreffende de Silicose bij oud-mijnwerkers van
belang dat bepaalde medische gegevens eerst na de beslissing op bezwaar aan het
bestuursorgaan werden overhandigd. Gelet op de relevantie van de gegevens hadden
eisers deze naar het oordeel van de Afdeling in een eerder stadium aan het
betreffende bestuursorgaan moeten overhandigen, zodat dit orgaan er bij de
besluitvorming nog rekening mee kon houden. Deze uitspraak is in de literatuur

kritisch ontvangen. 81
In het algemeen kan worden geconcludeerd dat partijen wezenlijke gegevens
waarover zij beschikken in een zo vroeg mogelijk stadium aan de beoordelende
instantie (bestuursorgaan ofrechter) dienen toe te zenden. Bij een verzuimdaartoe
loopt men het risico dat de gegevens buiten beschouwing worden gelaten. Zie ook
hetgeen hiervoor is opgemerkt met betrekking tot de adstructieplicht.
3.3

De betekenis van het gemeenschapsrecht voor het Nederlandse

bewijsrecht
Op basis van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat het Nederlandse
bestuursprocesrecht veel ruimte aan de rechter laatom, afhankelijk van ondermeer
de aard van het geschil, de bewijslast overpartijen te verdelen. In situaties waarin
het gemeenschapsrecht aan de orde is kan de rechter derhalve zonder veel moeite
aan de communautaire randvoorwaarden voldoen82 doorbijvoorbeeldde verdeling
van de bewijslast om te draaien ten gunste van particulieren die zich op het
gemeenschapsrecht beroepen.
In de literatuur 3 worden enkele voorbeelden genoemd van uitspraken van
administratieve rechters die onder verwijzing naar het gemeenschapsrecht een
specifieke invulling aan hetbewijsrecht gaven. Zooordeelde de Raad van Beroep
Groningen84 in een zaak waarin vrouwen alsnog om toekenning van een WWVuitkering verzochten dat het beleid van het verwerend bestuursorgaan dat
voorschreefdat vrouwen schriftelijk moesten aantonen eerdereen WW-uitkering
te hebben ontvangen niet doorde beugel kon. Achtergrond van dit beleid was dat
vrouwen die indertijd wel een WW-uitkering hadden ontvangen, voldeden aan

80
81
82
83
84
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ABRS 28 juni 1999, AB 1999, 360; JB 1999/197 en Rawb 2000, nr. 89.
Damen 2000, p. 61-69 en Van den Berg 2000, p. 15-25
In gelijke zin: Jans c.s. 1999, p. 317.
Jans c.s. 1999, p. 317-319.
RvB Groningen 8 mei 1992, JSV 1992, 265, Nemesis 1992,295.
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de voorwaarden voor een WWV-uitkering: het werknemerschap en de dageneis.
Volgens de Raad van Beroep moest verweerder evenwel accepteren dat de
aanvragers ook opandere wijze konden bewijzen aan die voorwaarden te voldoen.
De Raad baseerde zich daarbij op de uitspraak van het Hof van Justitie inzake
Danfoss.85 Indien de aanvragers erin zouden slagen een begin van bewijs van
discriminatie te leveren, was het volgens de Raad van Beroep vervolgens aan
verweerder om het tegendeel aan te tonen. Andere voorbeelden die in dit verband
worden genoemd hebben betrekking op specifieke toepassing van de bewijslastverdeling op grond van het evenredigheidsbeginsel. Daarbij werd dan de bewijslast
gewijzigd ten gunste van partijen die zich op het vrije verkeer van goederen
beriepen, omdat de door de overheid aan hen opgelegde bewijslast als een
onevenredige beperking van dit communautaire recht werd beschouwd.86 Tenslotte
kan nog een zaak worden genoemd waarin het CBb uit de toepasselijke communautaire regelgeving afteidde dat debewijslastbij de verkrijging van een exportsubsidie
87
geheel bij het bedrijf ligt dat voor de subsidie in aanmerking wil komen.
In het algemeen kan worden geconcludeerd dat het Nederlandse bestuursprocesrecht op het punt van de bewijsrechtelijke 'regels' betrekkelijk eenvoudig kan
voldoen aan de communautaire eisen. Enige voorzichtigheid is geboden met
betrekking tot de invulling die de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State aan het bewijsrecht geeft; deze kan in strijd komen met het effectiviteitsvereiste ingeval personen die zich op het gemeenschapsrecht beroepen te zeer worden

beperkt in het aanvoeren of bewijzen van hun stellingen.
De vrijebewijsleergarandeertniet datde administratieve rechters bewijsregels
steeds conform de eisen van het Hof van Justitie toepassen. Zo blijkt uit een
onderzoek naarbewijs van sexe-discriminatiedat de verdeling van bewijslastdoor
rechterlijke instanties niet altijd conform die eisen geschiedt.88 Codificatie van
de communautaire randvoorwaarden in nationale regelingen zou aan deze
problemen tegemoet kunnen komen.

85
86

87
88

HvJ 17 oktober 1989, zaak 109/88, Danfoss, Jur. 1989, p. 3199.
ARRS 17 december 1993, SEW 1994, 456, tB/S 1993, nr. 110 en CBb 13 november 1992,
UCB 1992/68. Zie Jans c.s. 1999, p. 318-319.
CBb 10 december 1997, Rawb 1998, nr. 66. Zie Jans c.s. 1999, p. 319.
Leenders 1996, p. 109 en 159. De Commissie Gelijke Behandeling past de regels blijkens
dit onderzoek overigens wel goed toe.
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4

Aansprakelijkheid en schadevergoeding

4.1

Communautaire eisen

Sinds de uitspraken van het Hof in (onder meer) de zaken Francovich (1991),
Brasserie (1996) en Dillenkofer (1996) staat vast dat er een in het gemeenschapsrecht gefundeerde verplichting voor lidstaten tot vergoeding van schade
wegens schending van het gemeenschapsrecht bestaat. Zowel terzake van
handelingen van wetgevende aard als van bestuursbesluiten kan aansprakelijkheid

ontstaan, maar ook door beslissingen van rechterlijke instanties. De aard van de
overheidshandeling is in dit opzicht niet relevant. Voor aansprakelijkheid van
lidstaten is steeds noodzakelijk dat sprake is van een voldoende gekwalificeerde
schending van het gemeenschapsrecht. Bij implementatieverplichtingen is sprake
van een voldoende gekwalificeerde schending indien lidstaten in het geheel geen
maatregelen hebben getroffen, tenzij (naar moet worden aangenomen)89 men te

goedertrouw van mening kon zijn dathet geldende nationale recht reeds voldeed,
en voorts indien welimplementatiemaatregelen zijn getroffen, maar waarde lidstaat
van hadmoeten voorzien dat deze tekortschoten. Ingeval van autonome wetgeving
doet zich een voldoende gekwalificeerde schending voor indien de wetgever niet
te goeder trouw tot de conclusie kon komen dat de regeling verenigbaar is met
het gemeenschapsrecht. Bij bestuurlijke handelingen (niet zijnde het vaststellen

van regelingen) is de mate van bestuurlijke beoordelingsruimte van belang:
naarmate er meer beoordelingsruimte bestaat wordt minder snel een voldoende
gekwalificeerde schending van het gemeenschapsrecht aangenomen.
Naast de aanwezigheid van een voldoende gekwalificeerde schending gelden
als constituerende voorwaarden voor aansprakelijkheid dat de geschonden regel
van het gemeenschapsrecht ertoe moet strekken aan particulieren rechten toe te
kennen en voorts dat er een causaal verband dient te bestaan tussen de schending
en de door particulieren geleden schade. Aansprakelijkheidsacties dienen te worden
behandeld met toepassing van het nationale procesrecht, mits dit voldoet aan de
eisen van non-discriminatie en effectiviteit.
Van groot belang is verder dat de voorwaarden voor het ontstaan van
aansprakelijkheid moeten worden gezien als minimumvereisten; het gemeenschapsrecht sluit geenszins uit dat lidstaten volgens hun eigen recht eerder aansprakelijk
Zij n.

89

Deze nuanceringen zijn niet afkomstig van het Hof van Justitie maar zijn gebaseerd op

opvattingen uit de literatuur. Zie § 2.7 van hoofdstuk 5.
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4.2

Aansprakelijkheid en schadevergoeding in het Nederlandse bestuursrecht

4.2.1

Inleiding; algemene aspecten

In het Nederlandse recht wordt de aansprakelijkheid van de overheid sinds lange
tijd beoordeeld aan de hand van dezelfde criteria als die gelden voor de aansprakelijkheid van particulieren: artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek, in 1992
vervangen door artikel 6:162 e.v. BW. De in deze bepalingen genoemde criteria
gelden evenzeer voor de overheid die (beweerdelijk) onrechtmatig handelt, zij
het dat enkele daarvan in dat geval anders worden ingevuld." In de eerste plaats
moet ersprake zijn van onrechtmatigheid van de handeling van de overheid. Zowel
de burgerlijke als de administratieve rechter toetsen in dit verband of de handeling
strijdig is met de geschreven of ongeschreven regels van het bestuursrecht, of met
algemene rechtsbeginselen. Daarna wordt, met name door de burgerlijk rechter,
nog getoetst of aan de overige vereisten van artikel 6:162 BW wordt voldaan,
teneinde een eventueel recht op schadevergoeding vast te stellen: schuld/
toerekening, causaal verband, relativiteit en schade. 91
Gelet op de uitspraken van het Hof van Justitie in de bovengenoemde zaken
is het vooral van belang te bezien hoe de aansprakelijkheid van de Nederlandse
overheid voor de verschillende categorieen handelingen naar Nederlands recht
tot stand is gebracht. 92
4.2.2

Aansprakelijkheid voor onrechtmatige wetgeving

Sedert enkele decennia staat in het Nederlandse recht vast dat het enkele feit dat
schade wordt veroorzaakt door wetgeving (in materitle zin) de overheid niet
vrijwaart van aansprakelijkheid. In het bekende Pocketbook II-arrest overwoog

de Hoge Raad:
'Er bestaat geen rechtsregel die de toepasselijkheid van artikel 1401 BW op
de uitvaardiging van een daad van materiele wetgeving uits luit, beperkt ofaan
nadere eisen onderwerpt. Ook de aard van de wetgevende functie van de

90

91
92

Zowel ten voordele (respect voor hantering van beleidsverantwoordelijkheid, terughoudende
toetsing van wettelijke voorschriften) als ten nadele van de overheid (toetsing aan beginselen
van behoorlijk bestuur; geen afzonderlijk schuldvereiste als een schadeveroorzakend besluit
is vernietigd). Vgl. Ten Berge 1997, hoofdstuk 21.
Dit beeld is ontleend aan Ten Berge 1997, p. 298-299.
Het Hof bepaalde immers dat de aard van de overheidshandeling niet relevant is: voor zowel
wetgeving als bestuurshandelingen als rechterlijke uitspraken kan een lidstaat aansprakelijk
zijn. Zie voor een vergelijkbare benadering Wissink 1997.
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overheid brengt niet mee dat artikel 1401 BW bij onrechtmatig gebruik van
de wetgevende functie niet of slechts beperkt van toepassing zou zijn. ,93

Zoals reeds gemeld stelt de rechterzich bij de toetsing van wetgeving terughoudend
op.94 Een andere dam die de aansprakelijkheid van de overheid in dit opzicht

belemmert wordt gevormd door het in artikel 120 van de Grondwet neergelegde
toetsingsverbod: de rechter mag wetgeving in formele zin niet toetsen aan de
Grondwet of aan algemenerechtsbeginselen. Ingeval een wet in formele zin echter
strijdig is met rechtstreeks werkende bepalingen van internationaal- of gemeenschapsrecht, kan onverbindendheid (en eventuele aansprakelijkheid van de
overheid) wel door de rechter vastgesteld worden.95 Vermeldenswaard is in dit
verband nog dat er na de vaststelling van onrechtmatigheid van een wettelijke
regeling geen schuldvereiste van toepassing is bij de beoordeling van de
aansprakelijkheid van de overheid. De overheid draagt met andere woorden risico-

aansprakelijkheid.
Schending van het gemeenschapsrecht doorde wetgeverkandan ook zonder
problemen doorde Nederlandse rechter vastgesteld worden, evenals de aansprakelijkheid voordaaruit voortvloeiende schade. Particulieren kunnen derhalve opbasis
van artikel 6:162 BW de staat dagvaarden wegens het vaststellen van met het
gemeenschapsrecht strijdige wetgeving. Ook wanneer een particulier meent dat
de overheid in strijd met het gemeenschapsrecht heeft nagelaten wetgeving vast
te stellen (met name bij implementatie van richtlijnen) kan een dergelijke vordering
worden ingediend. Ter illustratie kan in dit verband worden gewezen op de zaak
Shapiro. Deze klinisch fysicus stelde schade te hebben geleden doordat de
Nederlandse overheid had nagelaten een Euratom-richtlijn tijdig te implementeren,
waardoor er slechts een geringe vraag naar zijn arbeidsspecialisme had bestaan.
De rechtbank beoordeelde de vordering op basis van de criteria van artikel 6:162
BW en kwam tot de conclusie dat niet was voldaan aan het relativiteitsvereiste.
96

De vordering werd dan ook afgewezen.
De situatie waarin de wetgever heeft nagelaten een EG-richtlijn op de juiste
wijze om te zetten in een nationale wettelijke regeling en een bestuursorgaan als
gevolg daarvan een met het EG-recht strijdig besluit neemt, komt in de navolgende
subparagraaf aan de orde.

93

94
95
96
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HR 24 januari 1969, NJ 1969, 316.
Vergelijk bijv. Ten Berge 1994, p. 357 en Van Male in zijn noot bij het Landbouwvliegers-

arrest (HR 16 mei 1986, AB 1986, 574) in AB Klassiek 1997, i.h.b. p. 176.
Asser-Hartkamp 4-III, 1994, nr. 29Og; Van Male 1995, p. 46; Wissink 1997, p. 81.
Rb. 's-Gravenhage 14 februari 1996, Rawb 1996, nr. 90.
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4.2.3

Aansprakelijkheid voor handelingen van het bestuur

Zowel feitelijke handelingen als privaatrechtelijke en publiekrechtelijke
rechtshandelingen van het bestuur kunnen tot aansprakelijkheid van de overheid
voor daardoor ontstane schade leiden. Ook hier bestaat risico-aansprakelijkheid.
Particulieren die schade leiden als gevolg van appellabele besluiten dienen
daartegen beroep in te stellen bij de administratieve rechter.
Indien geen (of niet tijdig) beroep wordt ingesteld of het beroep niet tot
vernietiging heeft geleid, gaat de burgerlijke rechter in een eventuele latere
procedure tot vergoeding van schade als gevolg van dat besluit uit van de
rechtmatigheid van het betreffende besluit.97 Bij een gegrond beroep volgt
vernietiging van het besluit en kan de rechter op grond van artikel 8:73 van de
Awb bepalen dat de rechtspersoon waartoe het verwerende bestuursorgaan behoort
gehouden is de schade te vergoeden. Indien de bestuursrechter zich niet heeft
uitgelaten overde vordering tot schadevergoedinggE staan voorde betrokkene twee
wegen open om (alsnog) schadevergoeding te krijgen. Hij kan bij het bestuursorgaan een verzoek tot het nemen van een zuiver schadebesluit indienen. Indien het
bestuursorgaan weigert de schade (volledig) te vergoeden en die weigering in
bezwaar handhaaft, staat daartegen beroep open bij de bestuursrechter. In plaats
van het uitlokken van een zuiver schadebesluit kan de betrokkene de rechtspersoon
waartoe het bestuursorgaan behoort dagvaarden en bij de burgerlijke rechter
vergoeding van de schade vorderen. Ingevolge het arrest van de Hoge Raad inzake

Groningen-Raatgever zal de vordering alsdan niet niet-ontvankelijk worden
verklaard. Wanneer de bestuursrechter het beroep tegen het zuiver schadebesluit
echterongegrond heeft verklaard, dan zal wel niet-ontvankelijkverklaring volgen
indien men zich alsnog tot de burgerlijke rechter wendt. 99
Op grond van het beginsel van non-discriminatie moet worden aangenomen
dat het voorgaande zowel geldt voor situaties waarin de appellant betoogt dat het
bestreden besluit in strijd is met het Nederlandse recht als wanneer strijd met het
gemeenschapsrecht wordt aangevoerd.
Bij deze stand van zaken kan niet meer (zonder voorbehoud) worden gesteld
dat de gelaedeerde bij schade wegens schending van het gemeenschapsrecht een
vordering uit onrechtmatige overheidsdaad op grond van artikel 6:162 BW moet
instellen:00 Alleen wanneernaarNederlands recht geen beroepbij een administra-

97

Onder meer HR 16 mei 1986, AB 1986,573 (Heesch-Van de Akker) en HR 2 juni 1995, NJ
1997,164.

Bijvoorbeeld omdat in de procedure geen beroep op artikel 8:73 Awb is gedaan.
99 HR 19 december 1999, AB 2000,89.
100 Zoals Van der Burg doet: Van der Burg 1998, p. 102.
98

287

Hoofdstuk 9

tieve rechter openstaat dient de gelaedeerde zich op grond van artikel 6: 162 BW
tot de burgerlijke rechter te wenden.

Afzonderlijke bespreking verdient de vraag welk overheidslichaam de schade
uiteindelijk moet dragen ingevaleen decentraallichaamonrechtmatig handeltdoor
ter uitvoering van een met het EG-recht strijdige wettelijke regeling een besluit
te nemen. Aangezien het Hof van Justitie hieromtrent (nog) geen communautaire

voorwaarden heeft geformuleerd, moetdeze problematiek vanuithetNederlandse
recht worden benaderd:01
In situaties waarin een EG-regeling (doorgaans een richtlijn) niet tijdig of

niet correct is omgezet in een nationale wettelijke regeling en een decentraal
bestuursorgaan vervolgens in het verlengde daarvan een onrechtmatig besluit neemt,
staat de benadeelde voor de vraag of hij vergoeding van de schade die daarvan
het gevolg is bij de Staat en/of bij het betreffende bestuursorgaan moet claimen.
Aangezien zowel de Staatiou als hetbestuursorgaan onrechtmatig hebben gehandeld,
kunnen beide in beginsel worden aangesproken.
In de Nederlandse jurisprudentie zijn twee uitspraken in civilibus van
rechtbanken gepubliceerd waarin vergoeding van schade als gevolg van met het
gemeenschapsrecht strijdige besluiten werd gevorderd. In de ene zaak (Lubsen)
werden zowel de Staat als de gemeente (het lichaam waartoe het bestuursorgaan
dat de beschikking nam behoorde) gedagvaard, terwijl de vordering in de andere
zaak (Acciardi) alleen was gericht tegen het decentrale bestuursorgaan, dat
vervolgens de Staat in vrijwaring opriep.
In de zaak Lubsen103 werd de Staat verweten met betrekking tot de WWV

Richtlijn 79/7 niet op tijd te hebben geYmplementeerd en werd de gemeente
tegengeworpen een met die richtlijn strijdig besluit te hebben genomen. Nadat
betrokkene alsnog een WWV-uitkering had ontvangen vorderde zij vergoeding
van wettelijke rente. Na een afwijzende beslissing startte betrokkene een civiele
procedure tegen de Staat en tegen de gemeente. De rechtbank stelde vast dat de
Staat een krachtens hetgemeenschapsrechtop hemrustende verplichting niet tijdig

was nagekomen. De vraag of de Staat aansprakelijk is wordt door de rechtbank
vervolgens beoordeeld aan de hand van de criteria uit de zaak Francovich. Het
door de Staat gevoerde verweer als zou het causaal verband ontbreken werd door
de rechtbank verworpen. Ook aan de beide andere criteria was volgens de rechtbank

101

102
103
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In gelijke zin bijv. Widdershoven 1997b, p. 93 en Widdershoven 2000, p. 243. In de in § 2.7
van hoofdstuk 5 besproken zaak Haim II laat het Hof de lidstaten de nodige ruimte.
Implementatie dient doorgaans plaats te vinden op centraal niveau, zodat niet tijdige of
incorrecte implementatie aan de Staat moet worden toegerekend.
Rb. Utrecht 25 oktober 1995, JB 1995/ 305; Rawb 1996, nr. 24.
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voldaan. Het belangrijkste probleem was vervolgens of de Staat een beroep kon
doen op artikel 1286 lid 3 BW (oud), inhoudende dat rente pas begint te lopen
nadat deze is aangezegd. Toepasselijkheid van die bepaling zou de hoogte van
de te vergoeden rente aanzienlijk doen verminderen. Onder verwijzing naar de
zaak Marshall uit 1993'04 besliste de rechtbank evenwel dat die bepaling
gedeeltelijk buiten toepassing moest blijven. Met betrekking tot de gemeente
overwoog de rechtbank dat deze op gelijke voet als de Staat aansprakelijk is,
aangezien de gemeente als overheidsorgaan net als de Staat is gehouden tot een
verdrags- en richtlijnconforme toepassing van de nationale regelingen. Zowel de
gemeente als de Staat werden door de rechtbank hoofdelijk aansprakelijk voor
de schade geacht; de vraag welk lichaam de schade uiteindelijk behoort te dragen

werd in deze uitspraak niet beantwoord.
De zaak Acciardi had betrekking op onjuiste implementatie van EGverordening 1408/71 in de IOAW.105 De gemeente Amsterdam besloot op basis
van de IOAW tot toekenning van een IOAW-uitkering naar de norm van
alleenstaande, hoewel gelet op de EG-verordening aanspraak bestond op uitkering
naar gezinsnorm. Na beantwoording van prejudiciele vragen door het Hof
vernietigde de Afdeling voor Geschillen van Bestuur van de Raad van State de
beslissing op bezwaar. Nadat de gemeente tot nabetaling was overgegaan werd
zij doorAcciardi gedagvaard waarbij ondermeerwettelijkerente overde nabetaling
en vergoeding van kosten van rechtsbijstand werden gevorderd. De gemeente
verweerde zich bij de rechtbank door te stellen dat zij geheel conform de IOAW
had gehandeld en dat het haar niet vrij had gestaan anders te beslissen. Haar kon
dan ook niet worden verweten dat zij had besloten tot toekenning van de uitkering
naar de norm van alleenstaande. Volgens de gemeente was de Staat verantwoorde-

lijk voor de strijdigheid van de IOAW met het gemeenschapsrecht en kwam dit
niet voor risico van de gemeente, zodat zij niet aansprakelijk was. De rechtbank
overwoog evenwel dat metde vernietiging van de beschikking de onrechtmatigheid
ervan vaststond, alsook het onrechtmatig handelen van het beschikkende
overheidslichaam. De gemeente is naar het oordeel van de rechtbank ook
aansprakelijk wanneerer van verwijtbaargedrag van haarzijde in het geheel geen
sprake is; jegens Acciardi geldt er voor haar aansprakelijkheid geen vereiste van
schuld (risico-aansprakelijkheid bij vernietigde beschikkingen). De vorderingen
van Acciardi werden daarom door de rechtbank (grotendeels) toegewezen. In de
vrijwaringszaak vorderde degemeente vergoeding doorde Staat van debedragen
die zij gehouden was aan Acciardi te voldoen. De Staat had volgens de gemeente
jegens haar onzorgvuldig en dus onrechtmatig gehandeld door de IOAW deels

104 HvJ 2 augustus 1993, zaak C-271/91, Marshall II, Jur. 1993, p. 1-4367.
105 Rb. Amsterdam 11 september 1996, JB 1996/237; Rawb 1997, nr. 23.
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in strijd met het gemeenschapsrecht vast te stellen. Dit standpunt werd door de
rechtbank gehonoreerd. Het feit dat op de gemeente een op het gemeenschapsrecht
gebaseerde verplichting rust om de IOAW buiten toepassing te laten voor zover
deze wet strijd is met het gemeenschapsrecht, kan volgens de rechtbank niet afdoen
aan de onrechtmatigheid van het handelen van de Staat. Ook het verweer van de
Staat dat schuld in de zin van verwijtbaarheid ontbrak werd door de rechtbank
verworpen.106 De rechtbank concludeerde dat de Staat de gehele schade van de
gemeente behoorde te vergoeden, nu die schade een rechtstreeks gevolg is van
de onrechtmatigheid van de IOAW.
In de literatuur is erop gewezen dat de benadering van de rechtbank inzake
de draagplicht van de schade in de zaak Acciardi gelijkenis vertoont met de wijze
waarop de Hoge Raad besliste in een regreszaak tussen de Staat en de gemeente
Rotterdam:07 De Staathadjegens een particulieraansprakelijkheid aanvaard voor
een opsporingshandeling van een ambtenaar van de gemeentepolitie Rotterdam
en trachtte vervolgens de vergoeding van de schade op die gemeente te verhalen.
De Hoge Raad overwoog dat schade door fouten van de gemeentepolitie in beginsel
door de gemeente moet worden gedragen, ook al staat de politie ingevolge de wet
onder het gezag van de officier van justitie voor wat betreft de strafrechtelijke
handhaving van de rechtsorde. Een uitzondering op de draagplicht van de gemeente
dient volgens de Hoge Raad evenwel te worden aanvaard in gevallen waarin de
fout van de gemeentepolitie het gevolg is van een onjuiste (bindende) aanwijzing
van het Openbaar Ministerie, in welk geval de Staat de schade zal moeten dragen. 108

Geconcludeerd kan worden dat decentrale organen volgens het Nederlandse recht
niet gehouden zijn de schade te dragen indien zij tot hun onrechtmatige gedraging
werden gedwongen door een centraal orgaan van de Staat.
Toepassing van dit criterium op gemeenschapsrechtelijke situaties zoals
hierboven besproken leidt tot het volgende beeld: 109 decentrale organen zijn in
beginsel nietdraagplichtig ten aanzien van schade die is veroorzaaktdoorbesluiten
waarvan de onrechtmatigheid rechtstreeks is terug te voeren op onjuiste omzetting
van het gemeenschapsrecht door de Nederlandse wetgever. Deze benadering is
naarmijn mening alleszins redelijk: de centrale wetgever is volgens hetNederlandse
staatsrecht de aangewezen 'instantie' om te bepalen of en zo ja op welke wijze

106

De rechtbank overwoog in dit verband dat de Staat bewust had gekozen voor de bepaling van
artikel 5 van de IOAW, en dat de Staat die keuze achterweg had behoren te laten. Gelet op

de in de vorige subparagraaf geconstateerde risico-aansprakelijkheid bij onrechtmatige
wetgeving had de rechtbank ook kunnen overwegen dat de schuld/verwijtbaarheid in dit kader
niet relevant is.
107 Widdershoven 2000, i.h.b. p. 246.
108 HR 25 september 1992, AB 1993,131.
109 Vergelijk Widdershoven 19974 p. 94.
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nationale wetgeving moet worden aangepast aan het gemeenschapsrecht. Zij is
daartoe niet alleen bij uitstek bevoegd maar ook het beste geoutilleerd. Decentrale
bestuursorganen moeten er in beginsel van kunnen uitgaan dat de Nederlandse
wetten in overeenstemming zijn met het gemeenschapsrecht. Een uitzondering
op de draagplicht van de schade zou kunnen gelden ingeval de wetgeverdecentrale
bestuursorganen op heldere wijze heeft geYnstrueerd om in afwachting van
wetswijziging alvast gemeenschapsrechtconform te handelen. Fouten van decentrale
bestuursorganen kunnen in dat geval voorhun eigen rekening komen. In gevallen
waarin de nationale wetgeving aan bestuursorganen de ruimte laat om met het
gemeenschapsrecht verenigbare besluiten te nemen, en het bestuursorgaan
desondanks het gemeenschapsrecht schendt, dan is sprake van een eigen fout van
110
dat bestuursorgaan en is de Staat niet draagplichtig.

4.2.4

Aansprakelijkheid voor rechterlijke uitspraken

Net als door wetgeving en door handelingen van bestuursorganen kan schending
van het gemeenschapsrecht ontstaan dooruitspraken (of andere handelingen) van
nationale rechterlijke organen.111 Daarbij valt te denken aan het ten onrechte niet
richtlijn-conform toepassen van nationale wetgeving of het verzuim rechtstreeks
werkende bepalingen van het gemeenschapsrecht toe te passen, 112 maar ook aan
het ten onrechte niet verwijzen naar het Hof van Justitie conform artikel 177 EGverdrag: 13 In die gevallen kan een actie tot schadevergoeding, gebaseerd op de

onrechtmatigheid van de betreffende uitspraak uitkomst bieden. NaarNederlands
recht is echter alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden een actie tot
schadevergoeding wegens onrechtmatige rechtspraak mogelijk. In 1971 bepaalde
de Hoge Raad
'(...) dat de wettelijke regelingen van de rechtsmiddelen tegen rechterlijke
uitspraken geacht moeten worden uitputtend te zijn. Een actie op grond van
artikel 1401 BW tegen de staat is dan ook uitgesloten, tenzij er geen rechtsmid-

110
111

Zie voor uitvoeriger beschouwingen inzake de draagplicht Widdershoven 1997b, p. 94-96.
Het in artikel 10 EG neergelegde vereiste van gemeenschapstrouw richt zich volgens het Hof
van Justitie tot alle organen van de lidstaten, inclusief de rechterlijke macht (zie hoofdstuk
2).

112

113

Zie Betlem 1992, p. 151 e.v. Men kan zich echter afvragen of de onrechtmatigheid in die
situaties niet primair in de handelingen van de wetgever of het bestuur ligt
Vergelijk Ter Kuile 1993 en 1994. Volgens Jans c.s. 1999 vormt dit echter de enige categorie
gevallen.
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del openstaat tegen de uitspraak en de uitspraak tevens als een schending van
artikel 6 EVRM kan worden beschouwd. ,114

Datde Hoge Raad in recenterejaren nog steeds op deze lijn zit, blijkt uit een arrest
uit 1991, waarin hij het in strijd met het gesloten stelsel van rechtsmiddelen achtte
dat een veroordeelde na een beslissing van een strafrechter waartegen geen
rechtsmiddel meer openstaat nog eens de weg van artikel 6: 162 BW zou kunnen
bewandelen terzake van de gevolgde procesgang. Dit uitgangspunt lijdt volgens
de Hoge Raad slechts uitzondering
'ingeval een uitspraak van het Europese Hof, waarbij de strafrechter bij zijn
beslissing geen rekening heeft kunnen houden, noopt tot de slotsom dat die
beslissingis totstand gekomen op een zodanige wijzedatnietmeerkan worden
gesproken van een eerlijke behandeling van de zaak in de zin van artikel 6,
eerste lid, EVRM. Wanneer zich een dergelijk uitzonderingsgeval voordoet
(...) zal de veroordeelde zich kunnen wenden tot de president in kort geding
metde vordering tot (...) het verbieden, onderbreken of beperken van de execu,115
tie.

Een tot de staat gerichte vordering tot schadevergoeding wegens onrechtmatige
rechtspraak is, blijkens genoemd arrest uit 1971, dus mogelijk indien de uitspraak
in hoogste instantie is gewezen en deze tevens als een schending van artikel 6
EVRM kan worden beschouwd.
Een partij die meent dat de ABRS, de CRvB of het CBb in strijd met artikel
6 EVRM uitspraak heeft gedaan kan zich derhalve tot de burgerlijke rechter
wenden. Het is de vraag ofstri)'dmethetgemeenschapsrechtdaaraan zou moeten
worden toegevoegd. Uitspraken van bestuursrechters kunnen immers heel wel in
strijd zijn met het gemeenschapsrecht, zonderdat zij tevens in strijd zijn met artikel
6 EVRM. Bovendien is die bepaling niet van toepassing op alle bestuursrechtelijke

geschillen.
De drempel die blijkens dejurisprudentie van de Hoge Raad in het geldende
Nederlandse recht terzake van toepassing is, zou in communautair opzicht"6 wel

114

HR 3 december 1971, NJ 1972,137. De HR volgde dezelfde, restrictieve lijn inzake van een
beweerdelijk in strijd met artikel 6 EVRM gewezen uitspraak van de CRvB in HR 17 maart
1978, NJ 1979,204, AB 1979, 256.
115 HR 1 februari 1991, NJ 1991,413. Van Male geeft aan dat met dit arrest niet meer verlangd
wordt dat in de strafzaak tot in hoogste instantie wordt doorgeprocedeerd: Van WijkKonijnenbelt-Van Male 1999, p. 760. Het criterium is echter nog uiterst streng.
116 Vergelijk het effectiviteitsvereiste uit de Brasserie-overweging ( § 2.7 van hoofdstuk 5).
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eens te hoog kunnen zijn. De mogelijkheidtothet verkrijgen van schadevergoeding

zou onderomstandigheden immers praktisch illusoirkunnen worden gemaakt. 117
In de literatuur wordt(op basis van niet-gemeenschapsrechtelijke argumenten)
bepleitdat erin hetNederlandse rechtruimere mogelijkheden totschadevergoeding
wegens onrechtmatige rechtspraak worden get'ealiseerd. 118 Daarbij wordt vooropgesteld dat een onrechtmatige daadsactie bij de burgerlijke rechter in veel gevallen
niet de meest aangewezen weg is, ondermeer vanwege competentieconflicten tussen
de verschillende rechtsgangen: 19Hoewel hetdoorgaans onwenselijk is daterzelfs
na een uitspraak van de Hoge Raad nog een onderzoek naar de rechtmatigheid
van de procedure mogelijk zou zijn, 120 moetditnaarmijn opvatting toch niet geheel
uitgesloten worden geacht. Elders in de literatuur is met kracht van argumenten
aangevoerd dat bepaalde uitspraken van de Hoge Raad strijdig zouden zijn met
het gemeenschapsrecht. 12' In dergelijke situaties is de mogelijkheid van een
hernieuwde toetsing noodzakelijk, desnoods in laatste instantie doordeHoge Raad
zelf.122 Uit het Brasserie-arrest volgt evenwel dat alleen bij een voldoende
gekwalificeerde schending van het gemeenschapsrecht aansprakelijkheid kan
bestaan. In dit verband is dan ook wel betoogd dat dit criterium zou kunnen
samenvallen met de zojuist aangehaalde Nederlandse jurisprudentie. 123 Anderen
menen evenwel dat de criteria van de Hoge Raad 'overheidsvriendelijker' zijn
dan hetcommunautairecriterium. 124 In deze visie zou deNederlandsejurisprudentie
met betrekking tot onrechtmatige rechtspraak ten laste van de overheid aangepast
moeten worden. Zoals hiervoor al bleek wordt vanuit andere richtingen hierop
aangedrongen.Deze argumenten tezamen zijn naarmijn mening voldoende reden

tot aanpassing van de jurisprudentie.

117 Aldus ook Kortmann 1991, p. 279.
118

De Waard 1987, p. 418, alsmede Kortmann, zie vorige noot en Stellinga in zijn AB-annotatie
17 maart 1978, voornoemd.
De Waard 1987, p. 418-419.
De Waard toont zich hier dan ook een tegenstander van ( p. 419).
In het bijzonder met de in artikel 234 EG neergelegde verwijzingsplicht: Ter Kuile 1993, p.

bij HR
119
120
121

1136-1141.

Men zou kunnen denken aan een systeem waarbij tegen uitspraken in hoogste instantie een
soort verzet openstaat bij dezelfde instantie, waarbij die instantie het verzet dan in een kamer
van meer (en andere) raadsheren dan in de oorspronkelijke samenstelling behandelt. Op die
wijze kan ook het competentieconflict omzeild worden: Tegen een uitspraak van de CRvB
staat dan verzet/beroep bij een vergrote kamer van de CRvB open, in plaats van bij de
burgerlijke rechter.
123 Wissink 1997. p. 82.
122

124 Jans c.s. 1999, p. 361.
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4.3

Conclusie

In de literatuur heerst de opvatting dat de voorwaarden voor aansprakelijkheid
en schadevergoeding in het Nederlandse bestuursrecht in het algemeen voldoen
aan de communautaire eisen terzake.125 Dit is ook mijn opvatting. Genoemde eisen
moeten naar algemene opvatting als minimumvoorwaarden worden beschouwd,
waarvan lidstaten in voor de appellanten gunstige zin mogen afwijken. Het
Nederlandse stelsel voldoet zeker ten aanzien van de aansprakelijkheid wegens
onrechtmatige wetgevingen onrechtmatige bestuurshandelingen.126HetBrasseriearrest laat de lidstaten dus vrij criteria te hanteren die eerder tot aansprakelijkheid
van de overheid leiden. Nudaarvan in Nederlandnaaralgemene opvatting sprake
is, dienen deze ruimere criteria op grond van het non-discriminatievereiste ook
op communautaire vorderingen te worden toegepast. 127
De in de Nederlandse jurisprudentie geformuleerde voorwaarden voor
aansprakelijkheid voor onrechtmatige rechtspraak moeten echter verruimd worden.
Op terreinen waar Nederlandse gerechten het gemeenschapsrecht toepassen of
handhaven kan in beginsel aansprakelijkheid ontstaan;128 dit betekent een
verruiming van de gebieden waarop in Nederland tot nu toe werd aangenomen
dat van onrechtmatige rechtspraak sprake kan zijn. Een belangrijke mogelijkheid
om het risico van onrechtmatig te achten rechtspraak te vermijden is om over de
gehele linie rechtspraak in tenminste twee instanties in te voeren. Een partij die
meent datde rechterin eerste aanleg een onjuiste toepassing aan het gemeenschapsrecht heeft gegeven kan dan eenvoudigweg in hoger beroep dit punt aan de orde
stellen. Daarmee kan in een aantal gevallen worden voorkomen dat de wat
oneigenlijke weg van een actie uit onrechtmatige rechtspraak (bij de burgerlijke
rechter) moet worden gevolgd. Schending van het gemeenschapsrecht door een
hoogste rechterlijke instantie is ook op deze wijze echter niet door de wetgever
te voorkomen.

(Onder meer) Betlem 1996, Claes 1996, Wissink 1997, Jans c.s. 1999.
Daalderconcludeert naeen vergelijkend overzichtdat Nederland een relatief ruimhartig stelsel
van aansprakelijkheid van de overheid kent (Daalder 1995). Andere lidstaten zouden in die
opvatting dus meer te vrezen moeten hebben van het Hof van Justitie.
127 Ook deze opvatting wordt vrij algemeen gedeeld; zie o.m. Widdershoven 1997b en lans c.s.
1999, p. 354-355. Het gereserveerde standpunt dat Widdershoven tijdens de VAR-vergadering
innam (Widdershoven 1997c, p. 30-31) kan ik dan ook niet goed plaatsen.
128 Met name daar waar van rechtspraak in 6/n instantie sprake is, zie hiervoor.
125

126
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5

Onmiddellijke rechtsbescherming

5.1

Gemeenschapsrechtelijke eisen

129

In het voorgaande hoofdstuk is ingegaan op de vraag of het Nederlandse
(bestuurs)procesrecht op het punt van de toegang tot de voorlopige voorzieningsrechter voldoet aan de communautaireeisen:30 Thans is aan de orde de vraag
in hoeverre de toetsing door de voorlopige voorzieningsrechter overeenkomt met
de voorwaarden die het gemeenschapsrecht stelt. Deze voorwaarden zijn, zo bleek
in het derde (§ 2.6) en vij fde hoofdstuk (§ 2.8), door het Hof van Justitie voor het
eerst geformuleerd in de zaak Zuckerfabrik Suderdithmarschen en nadien uitgewerkt
in de zaak Atlanta. Volgens het Hof is de nationale kort gedingrechter bevoegd
om bij wijze van voorlopige voorziening de werking van een EG-bepaling op te
schorten indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
1. De nationale rechter moet ernstige twijfel omtrent de geldigheid van de
2.

3.

verordeningsbepaling koesteren;
De opschorting moet voorlopig zijn, dus tot - en in afwachting van - de beantwoording van de geldigheidsvraag door het Hof. De rechter moet (indien
dit nog nietdooreen andere rechterlijke instantie is gebeurd) hetHof verzoeken langs prejudiciele weg aan te geven of de betreffende bepaling van
gemeenschapsrecht ongeldig is, en aangeven op welke grond(en) hij zelf
twijfelt aan de geldigheid van de bepaling;
Verzoeker moet een spoedeisendbelang hebben bij opschorting, dus ter voorkoming van ernstigeen onherstelbare schade, waarbij louterfinanciele schade

niet voldoende is;

4. De nationale rechter dient het communautaire belang bij

een eventuele

opschorting af te wegen tegen het belang van verzoeker; met de belangen
van de gemeenschap dient naarbehoren rekening te worden gehouden. Ingeval
van opschorting van een betalingsverplichting dient zulks te geschieden door
5.

oplegging van een zekerheidsstelling ;
Indien hetHofzich reeds heeft uitgelaten overde geldigheid van de bestreden
gemeenschapshandeling dient de nationale rechterdit oordeel te respecteren.

Deze term wordt gebruikt omdat zowel de bestuursrechtelijke als de civiele rechtsgang wordt
bedoeld. Aanduidingen als kort geding of voorlopige voorziening zijn minder geschikt.
130 Zie § 3 van hoofdstuk 8.

129
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5.2

Onmiddellijke rechtsbescherming naar Nederlands recht

De relevantie van deze voorwaarden voor het Nederlandse bestuursprocesrecht
kan aan de hand van de volgende vragen in kaart worden gebracht:
a. In hoeverre hebben kort gedingrechters zich in voorkomende gevallen aan
deze voorwaarden gehouden?;
b.
Bestaan er verschillen tussen de afweging die de Nederlandse kort gedingrechter op grond van het gemeenschapsrecht wordt geacht te maken en de
afweging die hij op basis van het Nederlandse bestuursprocesrecht maakt?
c.
Volstaat het huidige wettelijke kader of is wetswijziging noodzakelijk?
Deze vragen zullen hieronder afzonderlijk worden behandeld.

Ad a.
In de Nederlandse jurisprudentie is het vooral de voorzitter van het CBb geweest
die geschillen kreeg voorgelegd waarin besluiten van Nederlandse bestuursorganen

teruitvoering van EG-regelingen voor schorsing werden voorgedragen, en waarbij
een beroep werd gedaan op de ongeldigheid van die EG-besluiten. In de Wet Arbo
werd als criterium voor schorsing van besluiten genoemd: de noodzaak van een
131
onverwijlde voorziening met het oog op het belang van de verzoeker.
De eerste uitspraken die in dit verband moeten worden genoemd dateren uit
1984,132 dus enkele jaren voor de uitspraken van het Hof van Justitie inzake FotoFrost (1987) en Zuckerfabrik (1991). In beide zaken werd betoogd dat besluiten
van productschappen onrechtmatig waren omdat deze waren gebaseerd op ongeldige

communautaire verordeningen. De voorzitter overwoog in beide zaken dat een
voorlopige voorziening als door verzoekster gevraagd slechts voor toewijzing in
aanmerking kwam indien (1) ernstig moest worden getwijfeld aan de geldigheid
van de communautaire voorschriften waarop het bestreden besluit is gegrond en
(2) bovendien het achterwege blijven van de gevraagde voorziening zou
meebrengen dat verzoeksterzich ziet gesteld vooreen aanzienlijk nadeel. 133 Hoewel
in beide zaken uitvoerig was onderbouwd waarom de betrokken verordeningen
ongeldig zouden zijn, besliste de voorzitterdat aan die geldigheid niet, respectievelijk niet ernstig, behoefde te worden getwij feld. Verwijzing van de geldigheidsvraag
naar het Hof van Justitie achtte de voorzitter (impliciet) dan ook niet nodig.

131

Artikel 65. Zieover procedures inzake voorlopige voorziening onder het oude administratief
procesrecht onder meer: Ten Berge & Tak 198311, p 120-151.

132 Vz. CBb
133

31

oktober 1984, AB 1985,362 en Vz. CBb 19 december 1984. AB 1985,363.

Hoewel deze criteria enerzijds niet aansluiten bij het zojuist aangehaalde schorsingscriterium
uit de Wet Arbo blijken deze anderzijds wel in de buurt te komen van de later door het Hof

ontwikkelde criteria!
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Evenmin was naar het oordeel van de voorzitter voldaan aan het tweede criterium:
aanzienlijk nadeel bij het uitblijven van de gevraagde voorziening.

De eerste keer dat een besluit tot uitvoering van een EG-verordening bij wijze
van voorlopige voorziening werd geschorst betrof een regeling ter sanering van
de binnenvaart. In een EG-verordening was bepaald dat ingeval een nieuw schip
binnen zes maanden na inwerkingtreding van de verordening aan de eigenaar zou
worden overgedragen ter vervanging van een uit de vaart genomen schip, deze
eigenaareen heffing was verschuldigd (de zogenaamde oud voornieuw-regeling).

Met de regeling werd beoogd zodanige heffingen op te leggen dat exploitatie van
nieuwe schepen nauwelijks meer rendabel was. In de regeling was voorzien in
een overgangstermijn voor schepen die bij inwerkingtreding van de regeling al
in aanbouw waren. De Nederlandse autoriteiten gaven aanvankelijk een beschikking
af waarbij werd vastgesteld dat een aan Driessen geleverd schip voldeed aan de
overgangsregeling, zodat geen heffing verschuldigd was. Later werd deze beschikking evenwelingetrokken en werd medegedeeld dat niet was voldaan aan de voorwaarden van de overgangsregeling. Tegen deze beschikking werd beroep ingesteld
bij het CBb en een voorlopige voorziening gevraagd bij de voorzitter van dat
College, inhoudende dat Driessen zou worden behandeld als ware voldaan aan
de voorwaarden voorde overgangsregeling. Driessen voerde aan dat de in de EGverordening opgenomen oud voor nieuw-regeling ongeldig was aangezien deze
ook van toepassing is op contracten die al waren gesloten voor inwerkingtreding
van de verordening, en aldus terugwerkende kracht gaf aan de verordening. De
regeling pakte voor Driessen bijzonder nadelig uit, aangezien hij het schip had
besteld bij een kleine werfmet langere fabricagetermijnen dan reguliere werven.
Oplegging van de heffing zou voorDriessen het faillissement betekenen. DeCBbvoorzitter overwoog dat er reden tot onzekerheid is met betrekking tot de vraag
of de communautaire wetgever wel voldoende rekening had gehouden met
ondernemingen die hun schepen bij kleine werven hadden besteld. Voorts was
er naar het oordeel van de voorzitter gegronde reden voor de vrees dat de
onmiddellijke uitvoering van de bestreden beschikking tot het faillissement van
Driessen zou leiden. Debelangen van Driessen afwegend tegenoverhetcommunautaire belang in het licht van de twij fel aan de geldigheid van de verordening,concludeerde de voorzitterdatde gevraagde voorziening moest worden toegewezen. De
voorzitter besloot de geldigheidsvraag niet zelf aan het Hof van Justitie voor te
leggen, maar overwoog dat het niet onwaarschijnlijk is dat het College dit in de
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bodemzaak zou doen:34Drie weken latergaf de CBb-voorzitterin een vergelijkbare
135

zaak een vrijwel identiek oordeel.
Opmerkelijk is dat in geen van beide zaken een algemeen criterium werd
geformuleerd aan de hand waarvan de (vermoedelijke) ongeldigheid van de EG-

verordening moest worden beoordeeld. De voorzitter onderzocht eerst de
problematische gevolgen van toepassing van de verordening op de situatie van
verzoeker en oordeelde vervolgens dat er reden is tot onzekerheid over de vraag
of de communautaire wetgever hiermee wel voldoende rekening heeft gehouden

respectievelijk dat het niet voor de hand ligt dat de gemeenschapswetgever dit
136
niet goed te rechtvaardigen verschil heeft gewild.

In een uitspraak van 7 juni 1990 gafde voorzitter van het CBb wel een algemeen
beoordelingscriterium. Aan de orde was de toepassing van EG-verordeningen met
betrekking tot reductie van de melkproductie. Zoals reeds in hoofdstuk 3 is
gebleken,37 verklaarde het Hof deze verordeningen (uiteindelijk) gedeeltelijk
ongeldig omdat niet was voorzien in toekenning van referentiehoeveelheden aan
landbouwers die hun productie tijdelijk hadden stilgelegd. Van den Akker stelde
bij het CBb beroep in tegen de (op bezwaar gehandhaafde) weigering hem een
specifieke referentiehoeveelheid toe te kennen, en verzochtde CBb-voorzitterbij
voorlopige voorziening te bepalen dat hij zou worden behandeld als ware hem
die specifieke referentiehoeveelheid toegekend. Daarbij deed hij een beroep op
de ongeldigheid van de verordening. De voorzitter stelde vast dat deze geldigheidsvraag op dat moment reeds dooreen Duitse rechterlijke instantie aan hetHof
was voorgelegd. Vervolgens gaat hij in op de uitspraak van het Hof inzake FotoFrost, waarin weliswaar werd aangenomen dat in kort geding uitzonderingen
mogelijk zijn op de regel dat nationale rechters niet de ongeldigheid van een EGbesluit mogen vaststellen, doch waarin niet is aangegeven onder welke
ornstandigheden die afwijking noodzakelijk kan zijn. Vervolgens formuleert de
voorzitter het beoordelingscriterium:
'Naar aanvankelijk oordeel van de voorzitter moet worden aangenomen dat
voor afwijking slechts plaats is indien is voldaan aan een aantal voorwaarden,
waaronder de voorwaarde dat de ongeldigheid van de handeling (het gemeen-

134 Vz. CBb 14 maart 1990, AB 1990, 367.
135 Vz. CBb 3 april 1990, AB 1990,368.
136 Denkbaar is dat de CBb-voorzitter de EG-regeling in abstracto rechtmatig achtte, maar
onrechtmatig jegens bepaalde gelaedeerden, voor zover deze niet werden gecompenseerd
(vergelijk HR 18 januari 1991, AB 1991,241 Leffers-Staat).
137 Zie § 3.3 van hoofdstuk 3.
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schapsvoorschrift) zo evident is dat redelijkerwijze geen ruimte voor twijfel
kan bestaan.'

Vervolgens oordeelde de voorzitter dat aan dit criterium niet is voldaan: de
ongeldigheid van de verordening kan mogelijk met argumenten worden bepleit,
doch is volgens de voorzitter geenszins evident. Vooralsnog moet dan ook van
de geldigheid van de verordening worden uitgegaan zodat het verzoek om
voorlopige voorziening, ondanks het spoedeisend belang, moet worden afgewezen,
aldus de voorzitter. 138
Na publicatie van de uitspraak van het Hof inzake Zuckerfabrik Silderdithmarschen
kwam deze problematiek nog een aantal malen aan de orde in kort geding-zaken
bij het CBb. De president van dat college beschikte door de uitspraak van het Hof
nu wel over een cornmunautair criterium. Toevalligerwijs was in de hierna te
noemen zaken eveneens het criterium van artikel 8:81 van de Algemene wet
bestuursrecht van toepassing, in plaats van hetcriterium uit de Wet Arbo. Overigens
wijkt dit nieuwe criterium (indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist) nauwelijks af van zijn voorganger in de Wet Arbo.
In de eerste zaak die in dit verband moet worden genoemd werd het verzoek
om voorlopige voorziening afgewezen omdat (onder meer) niet was voldaan aan
het door het Hof geformuleerde criterium dat bij onverkorte handhaving van het
bestreden besluit voor verzoeksterernstigeen onherstelbare schade moet dreigen,
waarbij de enkele aanwezigheid van geldschade niet als onherstelbaar wordt
aangemerkt. Aan de orde was de invoer van een partij boter, die als gevolg van
een EG-richtlijn en EG-beschikking niet was toegestaan nu deze afkomstig was
uit de Nederlandse Antillen. In het verzoek om voorlopige voorziening tegen dit
weigeringsbesluit bepleitten de ondernemingen onder meer de ongeldigheid van
de Richtlijn en de Beschikking. De argumentatie die zij daartoe hanteerden werd
doorde president evenwel niet gevolgd: 39 Aangezien verzoekers zich wat betreft
hun spoedeisend belang alleen hadden beroepen op financiele schade was naar
het oordeel van de president (voorts) niet voldaan aan voornoemd criterium van
het Hof. Het verzoek om voorlopige voorziening werd daarom afgewezen. 140

138 Vz. CBb 7 juni 1990, KG 1990/227.
139 Er was dus m.a.w. geen twijfel aan de geldigheid van de onderliggende EG-besluiten.
140

Pres. CBb 1 maart 1995, AB 1995, 442. Overigens had 66n van de verzoekendeondernemingen
gesteld dat haar voortbestaan door het bestreden besluit rechtstreeks werd bedreigd (r.0.5.5).
De president had er m.i. beter aan gedaan dit aspect nader uit te zoeken, ofwel de afwijzing
van het verzoek uitsluitend te baseren op het niet gebleken zijn van twijfel aan de geldigheid
van de onderliggende EG-besluiten. Deze onderneming leek immers wel te voldoen aan het

Zuckerfabriken-criterium.
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Een uitspraak die veel aandacht heeft getrokken is die inzake Affish van 24 mei
1995. Het ging in die zaak om de invoer van visproducten uit Japan. Ambtenaren
van de Commissie hadden een bezoek gebracht aan visverwerkende ondernemingen
in Japan en daarbij vastgesteld dat de gezondheidscontroles tekortschoten in het
licht van de communautaire eisen terzake. De Commissie verbood aansluitend

bij Beschikking de invoer van bepaalde visproducten uit Japan naar de gemeenschap. De Nederlandse autoriteiten weigerden vervolgensde invoer van een partij
visproducten door Affish. Deze onderneming maakte bezwaaren verzochtde CBbpresident om een voorlopige voorziening. De EG-beschikking was volgens Affish
ongeldig omdat deze was gebaseerd op een (naar omvang beperkte) inspectie in
een ander deel van Japan dan dat waar haar contractspartners waren gevestigd,
terwijl bovendien vaststond dat de controles door gedecentraliseerde organen
plaatsvonden. Het rapport naar aanleiding van die controles kon dan ook niet als
een draagkrachtige motivering van deze Beschikking gelden, aldus Affish. De
president deelde dit standpunt en naarzijn mening bestond daaromernstige twijfel

geldigheid van de Beschikking. Vervolgens toetste de president of deze
onderneming bij het uitblijven van een voorziening ernstig en onherstelbaar, dat
wil zeggen onomkeerbaar nadeel zou lijden. Nu Affish gedocumenteerd en
onweersproken had gesteld dat een faillissement onvermijdelijk was, was naar
het oordeel van de president aan dit criterium voldaan. Voorts zou volgens de
president aan het communautaire belang door toewijzing van het verzoek niet
onnodig afbreuk worden gedaan. Het verzoek werd daarom toegewezen, onder
141
gelijktijdige verwijzing van de geldigheidsvraag naar het Hof van Justitie.
Enige maanden laten stonden dezelfde partijen wederom voor de president
van het CBb en was opnieuw een invoerverbod van uit Japan afkomstige visproducten aan de orde. Anders dan bij de eerste zaak was de Commissie nu wel ter zitting
vertegenwoordigd. De namens de Commissie verstrekte toelichting kon de ernstige
twijfels aan de geldigheid van de EG-beschikking evenwel niet wegnemen. De
door Affish verzochte voorlopige voorziening werd echter slechts gedeeltelijk
toegewezen, aangezien enkele partijen visproducten afkomstig bleken van
ondernemingen die voorkwamen op lijsten met ondernemingen die niet aan de
voorschriften voldeden. Verder was er volgens de president geen aanleiding nadere
142
prejudiciele vragen te stellen.
Vervolgens dient te worden gewezen op een uitspraak van de CBb-president
uit 1997. Daarin ging hetomde invoer van handtassen uit China, waarop ingevolge
aan de

een EG-verordening een anti-dumpingrecht verschuldigd was. Ook nu werd in
het kader van een verzoek om voorlopige voorziening bij de president van het CBb

141 Pres. CBb 24 mei 1995, AB 1995,443; JB 1995/195; Rawb 1995, nr. 173; KG 1995/266.
142 Pres. CBb 24 augustus 1995, JB 1995/235.
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een beroep gedaan op de ongeldigheid van de EG-verordening. Net als in de
Antilliaanse boterzaak wees de president de argumentatie die tot (ernstige) twijfel
aan de geldigheid van de verordening zou moeten leiden van de hand. Maar ook
aan het vereiste spoedeisend belang was volgens de president niet voldaan:

verzoeksterhad aangevoerd dat de hoogte van de heffing (ruim f 5.000,-) alsmede
die van de daaraan gekoppelde zekerheidsstelling (ruim f 31.000,-) gezien de
zwakke financiele positie van de onderneming uiteindelijkhaarondergang zouden
betekenen. De president overwoog in dit verbandechterdatdeze zwakke financiale
positie een omstandigheid is die voor rekening van de onderneming komt. De
hoogte van de opgelegde heffing noch die van de zekerheidsstelling kunnen volgens
de president als ernstige schade worden gekenschetst. Met betrekking tot de
gevraagde schorsing van de verplichting tot zekerheidsstelling merkte de president

op dat deze zich naar zijn aard bezwaarlijk leent voor toewijzing, omdat deze bij
een andersluidend oordeel in de bodemzaak niet meer als voorlopig kan worden

beschouwd. 143

In een civiel kort geding uit 1997 tenslotte ging de president van de rechtbank
Den Haag eveneens in op de vraag of was voldaan aan de communautaire
voorwaarden voorhet treffen van een spoedvoorziening. De suikerproducentEmesa
betoogde in die zaak dat een besluit van de Raad inzake de associatie van de landen
en gebieden overzee (LGO) is strijd was met het EG-verdrag. De vordering van
deze onderneming hield in dat Aruba werd verboden de afgifte van bepaalde
certificaten te weigeren, die benodigd waren om suiker in de gemeenschap in te
voeren. De president deelde het oordeel van de onderneming dat het betreffende

LGO-besluit strijd kwam met het EG-verdrag, en achtte ernstige twijfel over de
verenigbaarheid met het verdrag in iedergeval gewettigd. Voorts was er naar zijn
oordeel voor eiseres sprake van spoedeisend belang en dreigde er ernstige en
volstrekt onherstelbare schade. In dat verband wees de president op de ingrijpende
gevolgen die door handhaving van het LGO-besluit zouden ontstaan: Emesa zou
de fabriek op Aruba moeten sluiten, waardoor grote sociale problemen op het eiland
zouden ontstaan. Voorts ging de president in op het belang van de gemeenschap
bij eventuele toekenning van een spoedvoorziening. Gelet op de relatief zeer
beperkte invoerdoorEmesa in degemeenschap, behoefde aan datbelang volgens

de president geen doorslaggevende betekenis te worden toegekend. 144

143 Pres. CBb 4 april 1997, JB 1997/122.
144

Pres. Rb. Den Haag 19 december 1997, Rawb 1998, nr. 33.
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Evaluatie:
Uit het onderzoek naardejurisprudentie van de Nederlandse kort geding-rechters
is gebleken dat tot op heden vrijwel uitsluitend de president van het CBb heeft
geoordeeld over uitvoeringsbesluiten die waren gebaseerd op een (vermeend)
ongeldig EG-besluit. Daarbuiten is alleen een (gepubliceerde) uitspraak van de
Haagse rechtbankpresident aangetroffen. Niettemin kunnen op basis van deze
jurisprudentie enkele conclusies worden getrokken overde verhouding tussen de
communautaire eisen en het Nederlandse bestuursprocesrecht.
In de eerste plaats valtop dat deCBb-voorzitterreeds voordatde communau-

tairecriteria werden vastgesteld met een eigen beoordelingskaderkwam datdaarbij
dicht in de buurt bleek te liggen.145 Hieruit kan worden afgeleid dat het administratieve procesrecht zoals dit voorde Awb gold betrekkelijk nauw aanslootbij hetgeen
het Hof van Justitie wenselijk achtte.
Verder kan worden vastgesteld dat niet alleen besluiten die voortvloeiden
uit beweerdelijk ongeldige EG-verordeningen maar ook die op basis van andere
146
EG-besluiten (richtlijnen en beschikkingen) doorhet CBb werden beoordeeld.
Hoewel de jurisprudentie van het Hof uitsluitend betrekking heeft op EGverordeningen 147 bestaat er volgens de CBb-voorzitter geen relevant verschil met
deze andere besluiten.
In de zaak Affish Igafde CBb-presidenttussen deregels doortekennen niet
gelukkig te zijn metde verwijzingsplichtdie metbetrekking tot geldigheidsvragen
op de kort gedingrechter rust. Die verplichting zou volgens hem beter op de
bodemrechterkunnen rusten, aangezien in dat geval de verwijzingsuitspraakbeter
voorbereid kan worden:48 Een probleem dat in die optiek echter over het hoofd
wordt gezien is dat er, met name in civiele procedures, lang niet altijd een
bodemprocedure volgt. Teneinde te verzekeren dat de geldigheidsvraag altijd (en
snel) bij het Hof komt heeft het Hof voor een uniforme 'regeling' gezorgd.
Een laatste opmerking in dit verband betreft de doorhetHof gestelde eis dat
het belang van de gemeenschapbij onverkorte handhaving van het EG-besluit moet
worden afgewogen tegen de belangen van de verzoekende partij. Widdershoven
heeft erop gewezen dat dit aspect in de zaak Affish I nauwelijks aandacht heeft
gekregen en datbuitenlandse rechters dit aspect veel zwaarderhebben laten wegen
149
met als gevolg dat zij niet concludeerden tot ernstige twij fel aan de geldigheid.

In gelijke zin: J.H. van der Veen in zijn noot onder de zaak Affish 1: AB 1995,443.
Vergelijk Mortelmans 1991, p. 670 alsmede Widdershoven in Rawb-nootonder Affish 1. Rawb
1995, nr. 73.
147 Overigens wordt sinds de zaak Atlanta gesproken van EG-handelingen, en volgt het Hof dus
de benadering van het CBb.
148 Zie ook J.H. van der Veen in AB 1995,443 en Widdershoven in Rawb 1995, nr. 73.
149 Widdershoven 1996, p. 176-178.
145

146
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Inderdaad beperkt de president zijn voorlopig oordeel omtrent de geldigheid van
de Beschikking weliswaar tot vier concrete partijen vis die verzoeker wenste in
te voeren, maar het standpunt dat ernstige twijfel bestaat aan de geldigheid van
de Beschikking

lijkt niet anders te kunnen betekenen dan dat vergelijkbare partijen

ook moeten worden toegelaten. In die zin wordt hetEG-stelselin aanzienlijke mate

ondermijnd.

150

Ad b.
In hoeverre zal de kort geding-rechterdoordeze voorwaarden de wijze van toetsing
moeten aanpassen ingeval communautaire geldigheidskwesties aan de orde zijn?
Om deze vraag te beantwoorden dient te worden ingegaan op het toetsingskader
151
bij procedures inzake voorlopige voorziening.
Onder het oude procesrecht stond de zuivere afweging van de wederzijdse
belangen voorop, gericht op de vraag of een ordemaatregel noodzakelijk is. In
de oudere literatuur is zelfs de vraag gesteld of de rechter in kort geding zich wel
152
mag laten leiden dooreen voorlopig oordeel overde hoofdzaak. Vanafde tweede
helft van dejaren tachtig is het voorlopig rechtmatigheidsoordeel op de voorgrond
gekomen. Dit betreft zowel de ambtenarenrechtspraak als de jurisprudentie van

de voorzitter van de ARRS.153
Hoe is dit onder het nieuwe procesrecht? In het eerste lid van artikel 8:81
van de Awb is bepaald dat een voorlopige voorziening kan worden getroffen indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Hoewel deze
bewoordingen erop duiden dat de president slechts de belangen van het bestuursorgaan en die van verzoeker dient af te wegen speelt de (voorlopige) beoordeling
van de rechtmatigheid van het besluit waarvan schorsing wordt verlangd een
belangrijke rol. De Memorie van toelichting geeft aan dat de president bij zijn
belangenafweging mede acht zal kunnen slaan op de (on)rechtmatigheid van het
bestreden besluit. De onwenselijkheid van onmiddellijke uitvoering is gegeven
indien naar voorlopig oordeel tot onrechtmatigheid van het in geding zijnde besluit
moet worden besloten.154 Blijkens de literatuur komt een belangenafweging pas

150

Of zoals De Lange en Lugt het uitdrukken: er zit een flink lek inhet importverbod (noot onder

151

Affish I in JB 1995/195).
Hierbij wordt niet ingegaan op het civiele procesrecht.
Ten Berge & Tak 1983 II, p. 135.

152

Allewijn 1990, p. 151.Ten Bergeen Tak concluderendat in eengroot aantal zaken expliciet
blijkt dat de voorlopige visie van de voorzitter op het bodemgeschil (mede) bepalend is voor
debeslissingop het verzoekom voorlopige voorziening (Ten Berge & Tak 1990, p. 206-207).
In gelijke zin Tak 1995, p. 343.
154 Kamerstukken 11 1991/92, 22 495, nr. 3 (PG Awb II p. 506, onder verwijzing naar HR 25
153

november 1997, AB 1978, 1 Plassenschap Loosdrecht).
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in beeld als twij fel bestaatin de hoofdzaak. 155 Andere auteurs zijn terughoudender
en menen dat de president een voorlopig oordeel over de hoofdzaak een rol kan
laten spelen bij zijn belangenafweging. 156

Toetsing in het kader van een verzoek om voorlopige voorziening is blijkens
dejurisprudentie (echter) doorgaans primairgebaseerdopeen voorlopig rechtmatigheidsoordeel.157 In die zin heeft de tendens in hetoude procesrecht zich voortgezet.
Hoewel moet worden aangenomen dat het oordeel over de rechtmatigheid een
belangrijke rol speelt bij de vraag of het verzoek kan worden toegewezen is het
veel moeilijkeraan te geven ofde Nederlandse rechtereenzelfde mate van twijfel
aan de rechtmatigheid van het onderliggende besluit noodzakelijk achtals hetHof
voorschrijft in de voormeldejurisprudentie. Een complicerende factor in dit verband
is het juridisch karakter van deze onderliggende besluiten. Waar de Nederlandse
bestuursrechter in reguliere situaties gewend is appellabele besluiten (afhankelijk
van de mate van beleidsvrijheid) vrij intensiefophun rechtmatigheid te beoordelen
is hij bij geldigheidskwesties veelal gehouden algemeen verbindende voorschriften
te toetsen. In die situaties is, zeker in EG-verband, sprake van een zeer ruime

beleidsvrijheid.
Dit betekent dat eigenlijk een vergelijking dient te worden gemaakt met
situaties waarin in het Nederlandse recht besluiten moeten worden beoordeeld
die zijn gebaseerd opbeweerdelijk onverbindende regelgeving. Dezeproblematiek
speelde in Nederland onder meer bij op gemeentelijke verordeningen gebaseerde
lokale belastingen (zoals in de zaak Vulhopup. Indien deze tot een faillissement
zouden leiden en bezwaar en beroep de verschuldigdheid niet schorsen, ligt het

voor de hand dat een voorlopige voorziening wordt gevraagd. Het toetsingskader
lijkt in dergelijke gevallen sterk op dat in communautaire geldigheidskwesties.
In de literatuur wordt het standpunt gehuldigd dat het criterium voor beoordeling
van de rechtmatigheid dat de Nederlandse rechter op grond van artikel 8:81 van
Awb hanteert minder stringent is dan dat van het Hof van Justitie in de zaken
Zuckerfabrik en Atlanta. 159 Dit behoeft niet tot problemen te leiden zolang de
de

voorlopige voorzieningsrechter zich hiervan bewust is en bij communautaire
160
geldigheidskwesties het aangepaste, strengere criterium van het Hof hanteert.

155 Simon (1997, p. 358),onder verwijzing naar Kamerstukken II 1992/93, 22 495, nr. 6.
156 Bijv. Ten Berge 1997, p. 224 en Stroink 1997. p. 156.
157 De Haan-Drupsteen-Fernhout 1998, p. 364, alsmede het Evaluatieonderzoek bestuursprocesrecht, waarin (op basis van interviews met betrokkenen) zelfs wordt gesteld dat de president
zich attdd een voorlopig oordeel vormt over de rechtmatigheidsaspecten van een zaak en dat
dat oordeel bijna altijd doorslaggevend is (Ten Berge e.a. 1996, p. 339).
158

HR 16 oktober 1992, AB 1993,40.

159

Aldus Widdershoven in zijn Rawb-noot onder Affish 1 (Rawb 1995, nr. 73) en in Widdershoven
1996 op p. 174.
In vergelijkbare zin Widdershoven 1996, p. 174.
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Met betrekking tot de beoordeling van het spoedeisend belang wordt in de
Nederlandse jurisprudentie aangenomen dat het enkele ontstaan van geldschade
onvoldoende is. De president van het CBb besliste in 1995 dat aan het criterium
ernstige en onherstelbare schade uitde zaak Zuckerfabrik niet is voldaan wanneer
enkel sprake is van geldschade.161 Meer in het algemeen kan worden vastgesteld
dat aan de onderbouwing van het spoedeisend belang doorgaans zware eisen worden
gesteld.162 Er wordt met andere woorden niet snel aangenomen dat de indiener
van het verzoek de beslissing in de hoofdzaak redelijkerwijs niet kan afwachten.
Ad c.
Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat de Nederlandse wetgeving in het
algemeen een voldoende grondslag vormt voor de (bestuurs)rechter om in
spoedprocedures met gemeenschapsrechtelijke aspecten te beslissen.
Een probleem dat nadrukkelijke aandacht van de Awb-wetgever verdient
betreft evenwel het ontbreken van de mogelijkheid tot oplegging van een
zekerheidsstelling ingeval een betalingsverplichting wordt opgeschort.163 Indien

de Zuckerfabriken-casus zich in Nederland zou voordoen, mist de voorlopige
voorzieningsrechter die mogelijkheid en kan aldus onvoldoende recht doen aan
het communautaire belang. Indien moet worden aangenomen dat het opleggen
van een dergelijke zekerheidsstelling zonderexpliciete wettelijkebasis niet mogelijk
is, 164 zou de conclusie wel eens kunnen zijn dat geen rechtsbescherming kan worden

verleend. De voorlopige voorzieningsrechter mist dan immers de bevoegdheid
om te voldoen aan een essentiele voorwaarde uit de jurisprudentie van het Hof.
Opnieuw zien we hier de afhankelijkheid van het nationale bestuursprocesrecht
op het gebied van de toekenning van rechterlijke bevoegdheden. Zoals reeds eerder
betoogd ontleent de nationale rechterde betreffende bevoegdheid in een dergelijk
geval nietrechtstreeks aan het gemeenschapsrecht. De meest voorde hand liggende
oplossing is aanpassing van artikel 8:84 van de Awb, waarin de uitspraakbevoegdheden van de voorlopige voorzieningsrechter zijn neergelegd.
Daarin zou dan de mogelijkheid moeten worden opgenomen datbij toewijzing
van een verzoek een door de rechter te bepalen bedrag door de indiener van het
verzoek tot zekerheid moet worden gesteld ten gunste van het verwerende orgaan
(dat is belast met de uitvoering van de EG-regeling).

161
162
163

Pres. CBb 1 maart 1995, AB 1995, 442.
Bijv. Pres. CBb 10 januari 1995, JB 1995/40 en Pres. CBb 10 april 1995, KG 1995/233.
Zoals al eerder geconstateerd door Van der Burg in zijn AB-noot onder het Zuckerfabriken-

164

arrest en Widdershoven 1996, p. 180.
Dit standpunt wordt verdedigd door Widdershoven (1996, p. 180).
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De in de jurisprudentie van het Hof van Justitie geformuleerde voorwaarde
dat opschorting van op het gemeenschapsrecht gebaseerde verplichtingen slechts
mogelijk is indien de geldigheidsvraag opprejudiciele wijzeaan hetHof van Justitie
is voorgelegd, moet(uiteraard) niet worden verward methet'gewone' connexiteitsvereiste uit het Nederlandse bestuursrecht. Onder deze term wordt verstaan dat
een voorlopige voorziening slechts mogelijk is indien en zolang een bodemprocedure (bezwaar, administratief beroep, of beroep bij de rechter) aanhangig is.165 De
voorwaarde van het Hof geldt ook voor Nederlandse rechters die niet aan dit
connexiteitsvereiste zijn gebonden, zoals de civiele rechter in kort geding. Ook
deze is gehouden, wanneer hij een handeling van de overheid schorst die is
gebaseerd op een bepaling uit een EG-regeling, de geldigheidsvraag van die
bepaling aan het Hof voorte leggen en de definitieve beslissing op het schorsingsverzoek aan te passen indien het antwoord van hetHofdaartoe aanleiding geeft. 166
Problemen zullen dan ook niet zozeer in deze situatie ontstaan, maar vooral wanneer
een administratieve rechtertotschorsingen verwijzing overgaat. Zoals in hoofdstuk
3 is aangegeven, is een beslissing tot verwijzing naar het Hof (waartoe een
geldigheidsvraag uiteraard ook behoort) een tussenuitspraak, en dient de verwijzende rechter na beantwoording van het Hof een definitieve uitspraak te doen op de
vordering. Indien nu het Hof van Justitie van mening is dat de vermoedens van
ongeldigheid van de verwijzende rechterjuist waren, zal de nationale rechter als
'definitieve' uitspraak de schorsing van het uitvoeringsbesluit uitspreken. Deze
schorsing duurt volgens het Nederlandse bestuursrecht echter slechts totdat een
beslissing in de bodemzaak is gevallen. Denkbaar is dat de in het bodemgeding
oordelende instantie van oordeel is dat het uitvoeringsbesluit niet onrechtmatig
is. Daarmee zou deze instantie de beslissing van het Hof negeren; dat had de aan
het uitvoeringsbesluit ten grondslag liggende regeling immers ongeldig verklaard.
Dit nu lijkt mij in strijd met de competentie-verdeling tussen het Hof en de nationale
rechter: ook een ongeldigheidsoordeel van het Hof moet mijns inziens door de
nationale rechter gerespecteerd worden. In de grote meerderheid van de gevallen
zal deze voorwaarde echter geen problemen opleveren in de Nederlandse

rechtspraktijk.

Zie reeds hoofdstuk 8. § 3.2.
166 Wellicht is het beter te spreken van een communautair connexiteitsvereiste, dat voor alle
165

verwijzingsrechters geldt, en het Nederlandse connexiteitsvereiste, dat alleen voor administratieve rechters geldt.
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5.3

Conclusie

Op grond van het voorgaande kan worden vastgesteld dat de door het Hof van
Justitie geformuleerde criteriabetrekkelijk goed aansluiten bij de toetsingspraktijk
van Nederlandse bestuursrechters inzake onmiddellijke rechtsbescherming.
Aangezien de CBb-voorzitter reeds in 1984 criteria formuleerde voor schorsing
van op het gemeenschapsrecht gebaseerde besluiten die een zekere gelijkenis
vertonen met de later door het Hof gegeven ornschrijving, is het zelfs niet uit te
sluiten dat het Hof zijn inspiratie op dit punt in Nederland heeft gevonden.
Vermeldenswaard is voorts dat deze problematiek in Nederland tot op heden vrijwel
alleen bij het CBb als gespecialiseerde bestuursrechter aan de orde is geweest.
Afgewacht moet worden of ook andere bestuursrechters in voorkomende gevallen
de door het Hof voorgeschreven benadering zullen volgen.
Een belangrijke kanttekening is dat titel 8.3 van de Awb niet voorziet in de
bevoegdheid tot oplegging van een zekerheidsstelling aan een partij die als gevolg
van een toegewezen verzoek om voorlopige voorziening een bepaald bedrag
voorlopig niet behoeft te voldoen. Strikte hantering van de criteria van het Hof
leidt in een dergelijk geval tot de situatie dat de president zonder wettelijke
grondslag tot oplegging van een zekerheidsstelling zal moeten overgaan, dan wel
tot de situatie dat het verzoek om voorlopige voorziening moet worden afgewezen,
zelfs wanneer aan alle overige voorwaarden voor toewijzing zou zijn voldaan.
In de literatuur is reeds in 1992 op dit probleem gewezen, doch de wetgeverheeft
tot op heden nog niet voorzien in de noodzakelijke aanpassing op dit punt. Dat
deze situatie in de rechtspraktijk nog niet tot problemen heeft geleid, is slechts
een kwestie van toeval. 167

6

Terugvordering van onverschuldigd betaalde bedragen

Het laatste onderwerp, dat in het kader van de effectuering van communautaire
rechten in het Nederlandse bestuursrecht bespreking behoeft, betreft de terugvordering van bedragen die onverschuldigd zijn betaald. Het gaat in dit verband
zowel ombetalingen doorparticulieren aan de overheid als ombetalingen die door
de overheid aan particulieren worden gedaan:68 Beide situaties worden hierna

167
168

Inde Jolly Bag-zaak vanhetCBb kwam hetbijnazover ( Pres. CBb4 april 1997, JB 1997/122;
zie noot 143).
Scheltema gebruikt in dit verband de term publiekrechtelijke betalingen, die hij als volgt
definieert: betalingendieberusten op publiekrechtelijke rechtshandelingen en die zijn gericht
op het tenietgaan van een administratiefrechtelijke verplichting: Scheltema 1998, p. 943 e.v.
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afzonderlijk besproken, waarbij steeds eerst wordt ingegaan op de vraag hoe de
problematiek volgens Nederlands recht wordtbenaderd, en vervolgens wordtbezien
wat de (eventuele) consequenties van het gemeenschapsrecht zijn.
6.1

a.

Betalingen door particulieren aan de overheid

Nederlands recht

Voor de vraag of door particulieren verrichte betalingen aan de overheid door
terugvordering ongedaan kunnen worden gemaakt is van groot belang of de
betreffende betaling op grond van een (bij de administratieve rechter) appellabel
besluitis gedaan. Is dat het geval, dan is terugvordering uitsluitend mogelijk indien
dat besluit zelf wordt ingetrokken, herroepen of vernietigd. Zonder verval van
de betalingstitel is geen terugvordering mogelijk.
Laat een particulier na tijdig rechtsmiddelen aan te wenden, dan is het niet
zinvol bij de burgerlijke rechter een vordering uit onrechtmatige daad of
onverschuldigde betaling in te dienen. De burgerlijke rechter zal het betreffende
besluit zowel naarde wijze van totstandkoming als wat betreftde inhoudrechtmatig
achten, zelfs wanneermag worden aangenomen dathetbesluit zou zijn vernietigd
indien wel tijdig beroep bij de administratieve rechter zou zijn ingediend:69 Dit
heeft tot gevolg dat het besluit waarin de betalingsverplichting is opgenomen geacht

wordt rechtmatig te zijn, zodat een vordering uit onverschuldigde betaling moet
worden afgewezen. Niet onvermeld magblijven dat in de jurisprudentie uitzonderingen op deze leer van de formele rechtskracht zijn aangenomen. Deze hebben in
hoofdzaak betrekking op twee situaties:
1. De overheid heeft erkend dat de beschikking rechtens onjuist was;
2.
Het kan de belanghebbende niet worden aangerekend dat hij niet in bezwaar
of beroep is gegaan.

170

Als voorbeeld van de eerste situatie kan worden genoemd het arrest St. Oedenrode Driessent71; de tweede situatie deed zich onder meer voor in de zaken Heesch Van de Akker172 en EKRO Staat.173 Deze laatste twee uitspraken zijn in hoofdstuk
8 reeds aan de orde gekomen.
-

169
170

Zie o.a. HR 16 mei 1986, NJ 1986, 723 (Heesch- Van de Akker), HR 11 november 1988 NJ
1990, 563 (EKRO-Staat) en HR 16 oktober 1992, NJ 1993, 638 (Vulhop).
Aldus Schueler 1997, p.46.

171 HR 18 juni 1993, AB 1993, 504.
172 HR 16 mei 1986, AB 1986, 573.
173 HR 11 november 1988, AB 1989, 81.
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Een belangrijk aspect dat nadere bespreking verdient is de situatie dat een besluit

zijn geldigheid verliest doordat de wettelijke regeling, waarop het besluit is
gebaseerd, onverbindend blijkt te zijn. Particulieren kunnen, indien zij van mening
zijn dat een wettelijke regeling onverbindend is, een vordering uit onrechtmatige

daad bij de burgerlijke rechter indienen zonder eerst de (appellabele) besluiten
af te wachten. 174
Wanneer zulks echter niet is gebeurd, en particulieren geen rechtsmiddelen
instellen tegen de besluiten die op grond van de regeling worden genomen,
verkrijgen deze besluiten formele rechtskracht, ook al wordt de regeling later
onverbindend verklaard. 175
Ingeval de administratieve rechtereen beroep tegen een besluitongegrond verklaart,
staat daarmee het rechtmatigheidsoordeel van de burgerlijke rechter vast176 en
behoort terugvordering niet tot de mogelijkheden. Indien de bestuursrechter het
beroepdaarentegen gegrond oordeelt en de betalingstitel vernietigt, is de particulier
in bepaalde gevallent77 gehouden de reeds betaalde bedragen via de civiele rechter
terug te vorderen, nu de bestuursrechter op dat punt niet bevoegd is. Aangezien
een dergelijke vordering doorgaans zonder een echte inhoudelijke toetsing kan
worden toegewezen, en een nieuwe rechtsgang in dat opzicht een onevenredige
proceslast betekent, is er veel voor te zeggen om de bevoegdheid van de
administratieve rechter op dit punt uit te breiden. 178

Wanneerbetalingsverplichtingen niet zijn gebaseerd op een appellabel besluit,
maar bijvoorbeeld rechtstreeks voortvloeien uit een algemeen verbindend
voorschrift, een publiekrechtelijke overeenkomst of een niet-appellabel besluit,
ligt de situatie anders. Een vordering uit onverschuldigde betaling moet in die
gevallen in beginsel bij de burgerlijke rechter worden ingediend, die, ook wanneer
de betalingen aan de overheid zijn gedaan, de regeling van hetBurgerlijk Wetboek
zal toepassen: artikelen 6:203-211 BW.'79

Concluderend moet worden vastgesteld dat terugvordering van bedragen, die op
grond van een appellabel besluit zijn betaald, alleen mogelijk is indien een dergelijk

174

HR 11 oktober 1996, NJ 1997, 165, (Leenders-Ubbergen).

175 HR 16 oktober 1992, NJ 1993,638 (Vulhop).
176 HR 31 mei 1991, NJ 1993, 112 (Van Gog-Nederweert) en HR 7 april 1995, NJ 1997,166
(Smit-Staat).
Namelijk voorzoverdebetalingenniet viade schadevergoeding vanartikel 8:73 Awb ongedaan
kunnen worden gemaakt. Vergelijk Scheltema 1998, p. 944.
178
In gelijke zin Scheltema 1998, p. 944.
179 Aldus ook Scheltema 1998, p. 943.
177
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besluitdoorde administratieve rechter wordt vernietigd. 180 Wanneer wordt verzuimd
tijdig rechtsmiddelen in te stellen wordt het betreffende besluit in beginsel 181
rechtens onaantastbaar, waardoor een terugvorderingsactie niet meer mogeliJk
is. In gevallen waarin de betaling niet is gebaseerd op een appellabel besluit zijn
de mogelijkheden tot terugvordering door de toepasselijkheid van de bepalingen
van het BW aanzienlijk ruimer.
b. (3enneenschapsrecht

Is de hierboven vermelde benadering onverkort van toepassing indien een particulier

bedragen heeft betaald waarvan de heffing nadien in strijd met het gemeenschapsrecht blijkt te zijn? Gedacht kan worden aan fiscale heffingen op basis van een
regeling waarvan de verbindende kracht vervaltdoordatdeze dooreen rechterlijke

instantie in strijd wordt geacht met het gemeenschapsrecht.
Wanneer de heffingen waren gebaseerd op appellabele besluiten en tegen
deze besluiten geen rechtsmiddelen zijn aangewend lijkt de rechtsregel uit de hiervoor aangehaalde Vulhop-uitspraak van toepassing: door het verstrijken van de
rechtsmiddelentermijn worden debesluiten rechtens onaantastbaaren is terugvordering niet mogelijk. Dat de onderliggende regeling onverbindend is wegens strijd
met het gemeenschapsrecht lijkt geen wezenlijk verschil te maken. Steun voor
dit standpunt kan worden gevonden in de jurisprudentie van het Hof van Justitie,
waarin de toepasselijkheid van redelijke beroepstermijnen niet in strijd met het
effectiviteitsvereiste wordt geacht. Van particulieren mag mijns inziens worden
verwacht dat zij beroep instellen tegen besluiten, die zij via een exceptie van
'communautaire onwettigheid' onrechtmatig achten. Niet valt in te zien waarom
situaties waarin strijdigheid met het gemeenschapsrecht aan de orde is anders
moeten worden benaderd dan anderssoortige onverbindendheid. Evenmin kan
worden gesteld dat de Vulhop-benadering de effectuering van communautaire
rechten (zo daar al sprake van is) uiterst moeilijk of praktisch onmogelijk maakt.
De Centrale Raad van Beroep koos deze benadering in een uitspraak uit 1995.182
De uitzonderingen die in het Nederlandse recht op de leer van de formele
rechtskracht zijn aangebracht, lenen zich anderzijds ook voor toepassing in
communautaire aangelegenheden. Aldus kunnen de scherpe randjes van deze
benadering worden weggeslepen.
Strijdigheid van een regeling met het gemeenschapsrecht kan het meest
eenvoudig worden vastgesteld indien sprake is van onjuiste implementatie. De

180

181
182
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Een andere mogelijkheid van terugvordering doet zich voor indien het besluit, waarop de
betaling is gebaseerd, door een bestuursorgaan wordt ingetrokken of herroepen.
Zie de uitzonderingen op de leer van de formele rechtskracht.

CRvB 5 juli 1995, JB 1995/266.
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uitzondering die het Hof in de zaak Emmott formuleerde vertoont een zekere
verwantschap met de hiervoor aangehaalde uitzonderingen op de formele
rechtskracht.
Ook wanneer geen sprake is van onjuiste implementatie, maar van een met
het gemeenschapsrecht strijdige beleidsregel of gedragslijn, doet zich de vraag
voorofhet niet instellen van rechtsmiddelen tegen appellabelebesluiten kan worden
tegengeworpen in een latere terugvorderingsactie. Hoewel de strijdigheid van
besluiten met het gemeenschapsrecht in die situaties minder eenvoudig is te
onderkennen, ben ik toch geneigd deze vraag in beginsel bevestigend te beantwoorden.

Argumentatie voor een andere benadering zou wellicht kunnen worden
gevonden in het arrest Brasserie uit 1996. In die zaak stelde het Hof vast dat van
particulieren mag worden verwacht dat zij het ontstaan van schade beperken door
het instellen van rechtsmiddelen, maar dat een verzuim in dat opzicht niet geheel
afdoet aan de onrechtmatigheid van het overheidshandelen. Toepassing van deze
leer in het Nederlandse procesrecht zou ertoe kunnen leiden dat de burgerlijke
en de administratieve rechter aan het niet instellen van bezwaar en beroep niet
langer de consequentie verbinden dat van de rechtmatigheid van het betreffende
besluit moet worden uitgegaan, doch dit verzuim meenemen bij het bepalen van
de hoogte van de te vergoeden schade. Van formele rechtskracht is dan dus geen
183

sprake meer.
Nu deze passage van het Hof geen betrekking heeft op de toegang tot de
rechter als zodanig, doch veeleer ziet op de vaststelling van het onrechtmatig
handelen door de staat, meen ik dat deze overwegingen van het Hof niet van
doorslaggevend belang zijn voorde onderhavige problematiek. Het Hof is voorts
van oordeel dat op communautair niveau geen schadevergoedingsberoep kan
worden ingesteld ingeval de inzet daarvan ook had kunnen worden bereikt door
het tijdig instellen van vernietigingsberoep tegen de beweerdelijk onrechtmatige
besluiten.184 Deze benadering kan (en moet mijns inziens) ook worden toegepast
bij nationale beroepsgangen; het is niet waarschijnlijk dat het Hof in dat verband
een andere benadering zal gaan voorschrijven.
De in paragraaf 2.2 van hoofdstuk 5 besproken jurisprudentie van het Hof

inzake wettelijke bepalingen die het recht op terugvordering afhankelijk maken
van hetbewijs dat de heffingen nietzijn doorberekend, lijktniet van grote betekenis

183

Deze benadering wordt bepleit door De Moor-van Vugt (1999, p. 134-135).
een verkapt vernietigingsberoep moet worden
beschouwd.

184 En het schadevergoedingsberoep dus als
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voor Nederland, nu dergelijke bepalingen ontbreken in de Nederlandse wetge185
ving.
6.2

Betalingen door de overheid aan particulieren

Nederlands recht
Ook ingeval betalingen door de overheid zijn verricht is voor de mogelijkheid tot
terugvordering wegens onverschuldigde betaling van groot belang of de betaling
a.

op een appellabel besluit berust. Is dat het geval en gaat het bestuursorgaan over
tot intrekking van dat besluit, dan moet worden aangenomen dat onverschuldigd
is betaald. Zonder intrekking van de beschikking komt derhalve niet vast te staan

dat onverschuldigd is betaald. De mogelijkheid tot terugvordering is daarmee
afhankelijk van de mogelijkheid tot intrekking van het besluit. Indien de wet of
de beginselen van behoorlijk bestuur intrekking onmogelijk maken, zijn daarmee
tevens de mogelijkheden tot terugvordering geblokkeerd. De Hoge Raad lijkt
evenwel een uitzondering aan te nemen ingeval sprake is van een kennelijke
misslag; in dat gevalis hetbestuursorgaan bevoegd tot terugvordering, ook al kon
het besluit waarop de betaling was gebaseerd niet meer ongedaan worden
gemaakt.'86

Indien de wet voorziet in een bevoegdheid tot terugvordering staat daarmee
vast dat besluiten tot terugvordering appellabel zijn bij de bestuursrechter. Deze
beslissingen vallen immers onder het besluitbegrip van artikel 1:3 van de Awb
en zijn niet van bezwaarenberoep uitgezonderd. Maarook wanneereen dergelijke
wettelijke bevoegdheidsgrondslag ontbreekt, moet worden aangenomen dat tegen
terugvorderingsbesluiten beroep bij de bestuursrechter openstaat, zo kan worden
geconcludeerd op basis van een uitspraak van de ABRS uit 1996. 187 Met name
overwegingen inzake een heldere competentieverdeling tussen de burgerlijke en
de administratieve rechterhebben de Afdeling ertoe gebracht dergelijke beslissingen
onder het besluitbegrip van artikel 1:3 van de Awb te brengen. Net als bij zuivere
schadebesluiten geldt wel een procedureel connexiteitsvereiste, hetgeen betekent
dat tegen terugvorderingsbesluiten beroep moet worden ingesteld bij die
bestuursrechter die ook bevoegd is inzake het besluit waarop de betaling is
gebaseerd. Staat tegen dergelijke besluiten geen beroep bij een administratieve

185

186

Dit bleek enkelejaren geleden toen een groot aantal slijterijen onverschuldigd betaalde accijnzen
met succes terugvorderde bij de fiscus. Het gegeven dat de accijnzen waren doorberekend
aan de afnemers stond niet in de weg aan het recht op terugvordering.
HR 29 september 1997, NJ 1998, 145. Het ging in deze belastingzaak om een restitutie die

14.000guldenhadmoetenbedragen; debelastingdienst betaalde per abuis echterruim 140.000
gulden teveel terug.

187 ABRS 21 oktober 1996. AB 1996,496.
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rechter open, dan dient terugvordering middels een beroep bij de civiele rechter
te geschieden.
In het Nederlandse recht is het voor de vraag of de overheid onverschuldigd
betaalde bedragen kan terugvorderen dus van groot belang ofereen bevoegdheid
bestaat tot intrekking van het besluit, waarop de betaling is gebaseerd. Met name
in het sociale zekerheidsrecht wordt in het algemeen in de betreffende specifieke

wet bepaald in welke gevallen intrekking van een beschikking mogelijk is.
In situaties waarin de wet geen expliciete bevoegdheid tot terugvordering
geeft, neemt de ABRS aan dat de bevoegdheid tot terugvordering voortvloeit uit
een ongeschreven algemeen rechtsbeginsel, dat inhoudt dat onverschuldigd betaalde
bedragen kunnen worden teruggevorderd:88
Wanneerin afwijking van een op zichzelfjuistbesluitdoorde overheid teveel
aan een particulier wordt betaald, verleent het BW aan de overheid een algemene
bevoegdheid tot terugvordering, zo blijkt uit vaste jurisprudentie van de Hoge
Raad.189 Deze bevoegdheid dient, via de redelijkheid en billijkheid, wel met
inachtneming van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur te worden
toegepast. Voorts wordt getoetst of de toepasselijke wettelijke regeling in de weg
staat aan terugvordering. Intrekking van het betreffende besluit is uiteraard niet
aan de orde, nu het besluit op zichzelfjuist is.
Wanneer een betaling door de overheid niet op een appellabel besluit is
gebaseerd, zijn voorde mogelijkheid tot terugvordering de civielrechtelijke regels

van toepassing. Dit is ook het geval indien in afwijking van een op zichzelfjuist
besluit teveel is betaald. 190
b. Gemeenschapsrecht
Besluiten op grond waarvan overheidsorganen betalingen aan particulieren
verrichten kunnen (uiteraard) in strijd zijn met het gemeenschapsrecht. Zoals in
hoofdstuk 5 is gebleken (§ 2.3) is het Hof van Justitie buitengewoon streng voor
lidstaten ingeval in strijd met het gemeenschapsrecht steun is verleend aan
ondernemingen: lidstaten zijn gehouden tot terugvordering van de steun over te
gaan indien de Commissie heeft vastgesteld datde steun met het gemeenschapsrecht
onverenigbaaris. In de nationale wetgeving neergelegde bepalingen, die inhouden

188 ABRS
189

21 oktober 1996, AB 1996,496
HR 25 oktober 1991, NJ 1992,299 (Cornelissen-Groningen). De omstandigheid datjuist een

overheidslichaam tot terugvordering overgaat is in beginsel niet relevant. Annotator Vranken
geeft aan dat dit al heel lang de heersende opvatting in rechtspraak en literatuur is. AG
Biegman-Hartogh wijst onder meer op HR 14 november 1930, NJ 1931,222.
190 HR 25 oktober 1991, NJ 1992,299 (Cornelissen-Groningen).
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dat slechts gedurende een bepaalde termijn kan worden teruggevorderd, kunnen
niet in de weg staan aan de terugvordering van steun, aldus het Hof. '9
Voor de toepassing van de subsidieregeling in de Awb (titel 4.2) betekent

dit dat artike14:57, waarin de mogelijkheid van terugvordering van subsidiebedragen wordt beperkt tot een periode van vijfjaar na de vaststelling van de subsidie,
geen toepassing kan vinden indien de subsidie als met het gemeenschapsrecht
onverenigbare steun wordtbeschouwd.'92 Hetzelfde geldt voorartike14:49, derde
lid, van de Awb, welke bepaling vergelijkbaar is met artikel 4:57. Volgens de
Memorie van toelichting bij artikel 4:49, derde lid, van de Awb is het uit een
oogpunt van rechtszekerheid gewenst de mogelijkheidtot intrekking aan een termijn
tebinden, en geeft de termijn van vijfjaareen redelijk evenwichttussen hetbelang
van de overheid bij het ongedaan maken van onjuiste subsidievaststellingen
enerzijds en de rechtszekerheid van de ontvangeranderzij(is.193 Inde wetsgeschiede-

nis is niet ingegaan op de toepasselijkheid van deze bepalingen in door het gemeen-

schapsrecht beheerste situaties. Ingeval het gemeenschapsrecht voorschrijft dat
de door een lidstaat verrichte betalingen moeten worden teruggevorderd bestaat
dus geen ruimte voor belangenafweging. 194 In de Kaderwet EZ-subsidies is een
bepalingopgenomen die toepassing van artike14:57 Awb uitsluitbij terugvordering
van steun.
In de recente zaak Kiihne had een bestuursorgaan op aangifte van een onderneming

restituties toegekend in verband met de uitvoer van vlees naar derde-landen.
Vervolgens vorderde het bestuursorgaan een deel van deze restituties (een bedrag
van ruim f 970.000,-) terug, omdat de restituties onjuist zouden zijn vastgesteld.
Het tegen dat besluit gerichte bezwaar werd in 1990 ongegrond verklaard. Het
CBb oordeelde in beroep, onder verwijzing naar de jurisprudentie van het Hof
van Justitie, dat de terugvordering opjuiste gronden was geschied, en verklaarde
hetberoep in 1991 ongegrond. Enkelejaren laterdeed hetHofvan Justitie evenwel
een uitspraak waaruit moest worden afgeleid dat de terugvordering van genoemde
restituties onjuist Was:95 Na die uitspraak van het Hof richtte Kithne zich tot het
betreffende bestuursorgaan en vorderde onder meer betaling van de f 970.000,-.

191
192

193
194

195

314

HvJ 20 maart 1997, C-24/95, Alcan, Jur. 1997, p. I-1591, zie § 2.3 van hoofdstuk 5.
Ook Bax plaatst vraagtekens bij de toepasbaarheid van artikel 4:57 bij de terugvordering van
steunop communautaire gronden: VUGA-commentaar bij artikel 4:57, § 6. Hij wijst op artikel
5 van de Kaderwet EZ-subsidies, inhoudende dat intrekking van de subsidies niet is beperkt
tot vijfjaren, maar tevens dat artikel 4:57 onverkort van toepassing is.
Kamerstukken II 1993/94,23 700, nr. 3 (PG Awb III, p. 247).
Die ruimte bestaat doorgaans wel bij terugvorderingsbesluiten die op grond van het Nederlandse
recht zijn genomen. Bij dergelijke besluiten is in het algemeen sprake van discretionaire
bevoegdheid.
HvJ 5 oktober 1994, zaak C-151/93, Voogd, Jur. 1994,

p

I-4915.

Behandeling van het geschil door de rechter

Dat verzoek werd afgewezen en die beslissing werd in bezwaar gehandhaafd.
Opnieuw wendde de onderneming zich tot het CBb, dat het bestreden besluit
opvatte als een weigering omterug te komen ophetbesluit uit 1990tot instandlating
van de terugvordering van de restitutie. Vervolgens overwoog het College dat naar

Nederlands bestuursrecht geen rechtsregel eraan in de weg staat dateen bestuursorgaan terugkomt op door hem genomen besluiten, die naar intern-nationaal recht
definitief zijn geworden, en wees in dit verband op artikel 4:6 van de Awb. Dit
betekent volgens het College dat onder omstandigheden ook een verplichting voor
bestuursorganen kan bestaan om terug te komen op besluiten. Vernietiging van
het bestreden besluit achtte het CBb evenwel alleen zinvol, indien het verwerend
orgaan in casu inderdaad verplicht zou zijn om terug te komen op het besluit uit
1990. Het bestaan van een dergelijke verplichting hangt naar het oordeel van het
CBb af van het gewicht dat aan de nieuwe ontwikkelingen in de rechtspraak (van
in dit geval het Hof van Justitie) moet worden toegekend. Als uitgangspunt
formuleerde het CBb in dit verband dat rechtspraak die van latere datum is dan
een besluit dat definitief is geworden, op zichzelf geen afbreuk kan doen aan het
definitieve karakter van datbesluit. Dat uitgangspunt geldtzelfs voorde declaratoire
uitspraken van het Hof van Justitie, aldus het College. Niettemin rijst volgens het
CBb de vraag of in het onderhavige geval, waarin de appellant uitputtend gebruik
heeft gemaakt van de rechtsmiddelen en het CBb achterafbezien ten onrechte geen
prejudiciele vragen aan hetHof van Justitie heeft gestelden een onjuiste uitlegging
aan het gemeenschapsrecht heeft gegeven, het definitieve karakter van de
besluitvorming moet worden doorbroken. Deze probleemstelling achtte het College
van communautairrechtelijke aard: vereist de volledige en effectieve werking van
het gemeenschapsrecht dat in een geval als het onderhavige het definitieve karakter
van debesluitvorming word doorbroken? Vervolgens spitste hetCollege deze vraag
toe op de positie van het verwerend orgaan: is dit gelet op het gemeenschapsrecht
(artikel 10 EG) gehouden terug te komen op een beslissing die definitief is
geworden, teneinde de volle werking van het gemeenschapsrecht, zoals dit later
blijkt behoort te worden uitgelegd, te verzekeren? Bij uitspraak van 1 november

2000 heeft het CBb Hof deze vraag langs prejudiciele weg aan het Hof
voorgelegd.

196

Het antwoord dat het Hof van Justitie op deze vraag zal geven kan van grote
betekenis zijn voor de toepasbaarheid van nationaalrechtelijke belemmeringen
in de volle werking van het gemeenschapsrecht. Bij bevestigende beantwoording
zal een nieuwe categorie uitzonderingen op de formele rechtskracht ontstaan. 197

196

197

l november 2000, JB 2000/355.
In gelijke zin Van der Linden in haar JB-noot onder de verwijzingsuitspraak (JB 2000/355).
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Gelet op de tendens in de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de laatste
jaren om relatief veel ruimte te laten aan de toepassing van het nationale
procesrecht, zelfs indien dat in aanzienlijke mate afbreuk doet aan de volle werking
van het gemeenschapsrecht, ligt een bevestigende beantwoording naar mijn

inschatting echter niet voor de hand.
6.3

Conclusie

Er is weinig reden om aan te nemen dat het beginsel van formele rechtskracht,
zoals dit sinds geruime tijd in deNederlandsejurisprudentie wordttoegepast, niet
van toepassing zou mogen zijn in situaties waarin de onrechtmatigheid van besluiten
is gelegen in strijdigheid met het gemeenschapsrecht. In het bijzonder lijkt het
Nederlandse procesrecht op dit punt niet in strijd met het effectiviteitsvereiste:
in het algemeen mag aan particulieren worden tegengeworpen dat zijn rechtsgangen
die met voldoende waarborgen zijn omkleed niet hebben gevolgd. Deze benadering
ligt in het verlengde van de jurisprudentie van het Hof waarin de hantering van
redelijke beroepstermijnen (met vergaande consequenties) aanvaardbaar werd
geacht. Het non-disrciminatiegebodbrengt in dit verband mee datde uitzonderingen
die in het Nederlandse recht zijn aangebracht op de leer van de formele rechtskracht
ook van toepassing moeten zijn op claims met een communautaire achtergrond.
Terugvordering door de overheid van onverschuldigd betaalde bedragen levert
in de Nederlandse jurisprudentie geen ernstige problemen op. Hoewel betoogd
kan worden dat terugvordering van op het publiekrecht gebaseerde betalingen gelet
op het legaliteitsbeginsel slechts mogelijk is op basis van een specifieke wettelijke

grondslag, gaat met name de Afdeling Bestuursrechtspraak ervan uit dat het aan
het BW ten grondslag liggende beginsel dat hetgeen onverschuldigd is betaald
kan worden teruggevorderd, ook in het publiekrecht van toepassing is. De overheid
is in die gevallen dus zonder meer bevoegd tot terugvordering. De in de Awb
opgenomen bepalingen inzake de terugvordering van subsidies kunnen evenwel
niet zonder meer worden toegepast bij terugvordering van met het gemeenschapsrecht strijdige steunbedragen: met het oog opde rechtszekerheid van de ontvanger
van de subsidie geldende termijnen waarbinnen terugvordering uitsluitend mogelijk

is verdragen zich immers niet met de jurisprudentie van het Hof van Justitie op
dit punt.
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Slotbeschouwing en conclusie

1

Inleiding

In dit laatste hoofdstuk wordt een samenvattende beschouwing van het voorgaande
gegeven en worden conclusies getrokken. Aanleiding tot dit onderzoek is de
constatering dat binnen het gemeenschapsrecht randvoorwaarden worden
ontwikkeld waaraan de stelsels van rechtsbescherming in de lidstaten moeten
voldoen. Zowel de communautaire wetgeverals hetHof van Justitie dringen aldus
binnen in een domein dat lange tijd werd geachteen exclusief-nationale aangelegenheid te zijn. Dit roept onder meer de vraag op in hoeverre het Nederlandse stelsel
van rechtsbescherming tegen de overheid aan deze eisen voldoet. Als centrale
onderzoeksvragen werden in het eerste hoofdstuk dan ook geformuleerd:
1.
Welke eisen stelt het gemeenschapsrecht aan de rechtsbescherming in de
lidstaten? en
2. Wat zijn de gevolgen van deze eisen voor het Nederlandse stelsel van
rechtsbescherming tegen handelingen van de overheid?

Uit de formulering van deze vragen kan al worden afgeleid dat in dit onderzoek
is gekozen voor een top-downbenadering: het gemeenschapsrecht wordt op een
hierarchisch hoger niveau geplaatst ten opzichte van het nationale recht. Het
nationale bestuursrecht moet zodanig worden ingericht dat kan worden voldaan
aan de communautaire eisen, zoals geformuleerd in het secundaire gemeenschapsrecht en in de jurisprudentie van het Hof van Justitie.

2

Algemene aspecten van de positie van de nationale rechter (hoofdstukken 2 en 3)

Voordat deze ontwikkeling in kaart werd gebracht is eerst ingegaan op een aantal
algemene aspecten rond de positie van de nationale rechter in het gemeenschapsrecht. In het tweede hoofdstuk is gebleken dat de rol van de nationale rechter in
de oprichtingsverdragen en ook in de latere verdragen slechts in zeer geringe mate
tot uitdrukking komt. Met name in het E(E)G-verdrag zou meer aandacht voor
de rol van de nationale rechter bij de handhaving van de in het verdrag neergelegde
rechten voorde hand hebben gelegen. Vooralle drie de oprichtingsverdragen geldt
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dat de regeling van de prejudiciele procedure de belangrijkste indicatie voor de
betekenis van de nationale rechterbleek te vormen. Het is in deze omstandigheden

het Hof van Justitie geweest dat metbaanbrekendejurisprudentie met betrekking
tot de rechtstreekse werking en voorrang van het gemeenschapsrecht heeft gezorgd
voor een prominente rol voor de nationale rechterlijke instanties. In de nadien
gesloten verdragen is evenwel de gedeelde rechtsbescherming, die aldus tot stand
was gebracht, niet gecodificeerd.'
In het secundaire gemeenschapsrecht wordt metname in richtlijnen verwezen
naarnationalerechtsgangen. Hoewel dergelijke verwijzingen al sinds de latejaren
vijftig voorkomen, kan pas sinds de laatste tijd worden gesproken van een meer
systematisch gebruik van deze voorschriften. Toch staan dezebepalingen betrekkelijk los van de eisen die in de jurisprudentie van het Hof van Justitie aan de
nationale rechtsbescherming worden gesteld. Een belangrijk voordeel van het
opnemen van rechtsbeschermingsbepalingen in richtlijnen is dat de Commissie
in staat wordt gesteld middels een infractieprocedure de juiste implementatie van
die voorschriften af te dwingen. Overigens lijkt de positiefrechtelijke betekenis
van rechtsbeschermingsbepalingen in richtlijnen gelet op de zojuist bedoelde
jurisprudentie van het Hof niet erg groot. In deze jurisprudentie worden immers
specifiekere en verdergaande eisen gesteld. Ook in dit opzicht moeten de rechtsbeschermingsbepalingen in het secundaire gemeenschapsrecht als minimumeisen
worden beschouwd.2
In het tweede hoofdstuk is verderkort ingegaan opdedoorhetHofvan Justitie
ontwikkelde doorwerkingsinstrumenten: rechtstreekse werking van het gemeenschapsrecht en gemeenschapsrechtconforme interpretatie van het nationale recht.
Deze instrumenten blijken nog steeds een eigen dynamiek te hebben en blijven
nieuwe vragen oproepen (zoals die naarde grenzen van gemeenschapsrechtconforme interpretatie). Voorts is aandacht besteed aan het uitgangspunt van de institutionele autonomie, dat ten grondslag ligt aan de toepasselijkheid van het nationale
procesrecht ingeval de nationale rechter communautaire geschillen beoordeelt.
Hoewel deze institutionele autonomie als uitgangspunt betrekkelijk onomstreden
is, kan de uniforme doorwerking van het gemeenschapsrecht erdoor in gevaar
komen: Tenslotte is ingegaan op de centrale betekenis van het beginsel van
gemeenschapstrouw in de relatie tussen het Hof van Justitie en de nationale
rechterlijke instanties. Het Hof van Justitie heeft op basis van dat beginsel allerlei
verplichtingen aan nationale rechterlijke instanties opgelegd.4

1
2
3
4
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Zie hoofdstuk 2, § 2.4.
Zie hoofdstuk 2, § 3.4.
Zie hoofdstuk 2, § 4.4.
Zie hoofdstuk 2, § 4.5.
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In hoofdstuk 3 werd nader ingegaan op de verhouding tussen de nationale rechter
en een tweetal communautaire instellingen: het Hof van Justitie en de Commissie.
Allereerst kwam een aantal aspecten van de prejudiciele procedure aan de orde,
het belangrijkste middel van het Hof om de nationale rechter bij te staan in diens
communautaire taken. Via de prejudiciele procedure is het Hof van Justitie in staat
gebleken een uitgebalanceerd stelsel van rechtsbescherming in de EG te
ontwikkelen. Toch komen de grenzen van een nuttig gebruik van de prejudiciele
procedure met enige regelmaat in zicht. Nationale rechters blijken zo nu en dan
inadequate verwijzingen te doen; het Hof blijkt zich in dit verband strenger op
te stellen.5 Anderzijds blijken nationale rechters niet zelden hun prejudiciale
verwijzingsplicht te verzaken, met als risico een onjuiste toepassing van het
gemeenschapsrecht. Particulieren die daardoor worden benadeeld, kunnen daartegen
weinig ondememen:Een ander, hardnekkig probleem vormen de lange doorlooptijden bij het Hof. Teneinde de bruikbaarheid van de prejudiciele procedure te
vergroten dienen nationale rechters een zorgvuldig en terughoudend gebruik te
maken van dit instrument. Mede door toedoen van het Hof zelf zijn er de laatste
jaren op institutioneel niveau voorzieningen getroffen om het Hof te ontlasten.
Hoewel deze voorzieningen op zichzelf een duidelijke verbetering zijn, zullen
de doorlooptijden bij het Hof, gezien onder meer de uitbreiding van de Europese
Unie, een punt van zorg blijven:
Aansluitend is in hoofdstuk 3 ingegaan op situaties waarin particulieren voor
de keuze staan bij de nationale rechter dan wel bij het Hof van Justitie/Gerecht
van eerste aanleg beroep in te stellen. Dit kan zich voordoen bij vernietigingsberoepen tegen besluiten maar ook ingeval vergoeding van schade word gevorderd
wegens onrechtmatig handelen van de gemeenschap. Op beide terreinen heeft het
Hof van Justitie nadere aanwijzingen gegeven over de bevoegdheden van de
nationale rechter respectievelijk het Hof. Het resultaat van deze jurisprudentie
kan niet in alle opzichten bevredigend worden genoemd. Particulieren dienen op
straffe van onaantastbaarheid van besluiten zeerbedachtte zijn opde openstaande
rechtsgangen en worden in een aantal situaties gedwongen meerdere procedures
te voeren teneinde volledige vergoeding van hun schade te verkrijgen. Een
oplossing voor dit probleem is niet op eenvoudige wijze te bereiken zolang het
Hof en de nationale rechter ieder over eigen, nauw afgebakende competenties
beschikken.

Tenslotte bevat het derde hoofdstuk een bespreking van de rol van de
Commissie in procedures voor de nationale rechter. Achtergrond van deze

5
6
7

Zie hoofdstuk 3, § 2.7.
Zie hoofdstuk 3, § 2.8.2.
Zie hoofdstuk 3, § 2.8.1.
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ontwikkeling is dat nationale rechters in bepaalde gevallen afhankelijk zijn van
informatie die bij de Commissie berust. In het bijzonder op het terrein van het
mededingingsrechten bij steunverlening zijn (deels) naaraanleiding van uitspraken
van het Hof regelingen tot stand gebracht die meer duidelijkheid over de
samenwerking tussen de Commissie en de nationale rechter verschaffen. Deze
regelingen veronderstellen wel dat het wettelijk kader waarbinnen de rechter
functioneert (het nationale procesrecht) zonodig wordt aangepast. Bovendien zal
de Commissie adequaat moeten reageren op verzoeken van nationale rechters:

3

Communautaire eisen aan de rechtsbescherming in de Iidstaten
(hoofdstukken 4-6)

De beantwoording van de eerste onderzoeksvraag is verdeeld overde hoofdstukken
4,5 en 6. Ter bevordering van de uniforme werking van het gemeenschapsrecht
komt het Hof van Justitie uiteindelijk tot de formulering van algemene randvoorwaarden aan de toepassing van het nationale procesrechtin de zaak Rewe uit 1976:
de nationale regels ter effectuering van communautaire vorderingen mogen niet
ongunstiger zijn dan die voor soortgelijke nationale vorderingen en zij mogen de
effectuering van communautaire rechten niet uiterst moeilijk of nagenoeg
onmogelijk maken. De beperkingen die het procesrecht van de lidstaten aan de
effectuering van het gemeenschapsrecht stelt worden door het Hof niet altijd aan
de hand van deze Rewe-criteria beoordeeld, zo bleek in de zaak Simmenthal. Een
mogelijke verklaring voor de alternatieve benadering in die zaak zou kunnen zijn
dat de belemmering van de doorwerking van het gemeenschapsrecht die in die
zaak aan de orde was, een absoluut karakter had en bovendien nauwelijks kon
worden gerechtvaardigd vanuit het nationale recht. Daar kwam bij dat de
betreffende rechterlijke instantiedoordie belemmering in hetgeheel nietbevoegd
was zelfstandig het gemeenschapsrecht toe te passen. De ongenuanceerde

bewoordingen waarmee hetHofdiebelemmering veroordeelde hebben lange tijd
voor onduidelijkheid inzake de rol van het nationale procesrecht gezorgd.9
Er bestaat inmiddels een ruime jurisprudentie van het Hof van Justitie over
de betekenis van rechtsbeschermingsbepalingen die in het secundaire gemeenschapsrecht zijn neergelegd. Deze is (onderwerpsgewijs) in de vijfde paragraaf
van hoofdstuk 4 aan de orde gekomen. Enkele van deze zaken verdienen bijzondere
aandacht, omdat zij als de voorlopers kunnen worden beschouwd van de
indringende toetsing die het Hof sinds de latejaren tachtig toepast. Dit betreft met

8

Zie hoofdstuk 3, § 4.3 en 4.4.

9

Zie § 4 van hoofdstuk 4 en § 5 van hoofdstuk 6.
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name de zaak Johnston uit 1986, waarin het Hof voor het eerst een verband legde
met de beginselen die aan artikel 6 EVRM ten grondslag liggen. Een complicatie

bij dezejurisprudentie is dat steeds nauwkeurig in de gaten moet worden gehouden
in hoeverre de door het Hofgegeven uitleg van betekenis is buiten de betreffende
richtlijn of verordening. Zo heeft hetHofzijn beslissing omtrentde vereiste hoogte
van schadevergoeding in de zaak Marshall II uitdrukkelijk gekoppeld aan artikel
6 van Richtlijn 76/207. De beslissing van hetHof is dus in beginsel niet van belang
voor geschillen die buiten die richtlijn vallen. Vermeldenswaard is verder dat
problemen met betrekking tot de bevoegdheid van specifieke nationale rechterlijke
instanties doorgaans nietdoorhetHofkunnen worden opgelost: zie de terughouden-

de opstelling van het Hof bij de aanbestedingsrichtlijnen.
De verdere ontwikkeling van de beginselen van effectiviteit, non-discriminatie
en effectieve rechtsbescherming werd in hoofdstuk 5 besproken. Volgens de
jurisprudentie van het Hof moet tegen iedere definitieve beslissing waarbij de
effectuering van aan het gemeenschapsrecht ontleende rechten aan de orde is,
beroep bij een rechterlijke instantie kunnen worden ingesteld. Daarnaast dient de
toegang tot een rechterlijke instantie die bevoegd is bij wijze van voorlopige
voorziening wettelijke maatregelen op te schorten, gegarandeerd te zijn. Lidstaten
mogen voorts geen bepalingen invoeren die tot gevolg hebben dat personen, die
op basis van EG-regelingen als beroepsgerechtigd worden aangemerkt, naar
nationaal recht buiten dit begrip vallen en mitsdien geen toegang tot de rechter
hebben.

Omtrentde toepasbaarheid van termijnen in hetnationale bestuurs(proces)recht
is inmiddels een uitvoerige jurisprudentie van het Hof van Justitie tot stand
gekomen. Op de algemene hoofdregel dat (redelijke) beroepstermijnen voldoen
aan het effectiviteitsvereiste, en mitsdien toegepast kunnen worden bij communautaire vorderingen, is door het Hof een belangrijke uitzondering gemaakt in het
geruchtmakende Emmott-arrest. Hierin bepaalde het Hof kortgezegd dat
beroepstermijnen niet kunnen aanvangen voordat richtlijnen waarop een beroep
wordt gedaan correct zijn geYmplementeerd. In een aantal latere uitspraken heeft
het Hof de betekenis van de Emmott-regel evenwel sterk gerelativeerd. In de
slotparagraaf van hoofdstuk 6 is ingegaan op de vraag welke nationale termijnen
nog kunnen worden toegepast in communautaire geschillen. Dit geldt voor de

reguliere beroeps- en vervaltermijnen uit het nationale recht; deze worden door
het Hof niet snel in strijd met het effectiviteitsvereiste geacht. Een uitzondering
moetevenwel worden gemaakt voor situaties waarinjustitiabelen doorgedragingen
van de overheid zijn misleid. In dejurisprudentie is nog geen volledige helderheid
gegeven over de vraag of daarbij relevant is dat een beroep wordt gedaan op een
verdragsbepaling dan wel een richtlijnbepaling. Termijnen die een materiele
toetsing door de nationale rechter geheel uitsluiten lijken door het Hof strenger
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te worden beoordeeld dan termijnen die de aanspraken van justitiabelen in de tijd
beperken.

De inmiddels vrij uitvoerige jurisprudentie van het Hof over de materiele
effectuering van communautaire rechten via het nationale procesrecht is in de
tweede paragraaf van hoofdstuk 5 gepresenteerd. Vastgesteld kan worden dat het

Hof op diverse terreinen beperkingen heeft gesteld aan detoepasbaarheid van deze
nationale regels.
Op het terrein van de ongerechtvaardigde verrijking heeft het Hof beperkingen
gesteld aan de toepassing van nationale bewijsregels. Wegens strijd met het
effectiviteitsvereiste of hetbeginsel van effectieve rechtsbescherming konden deze
volgens het Hof niet onverkort worden toegepast in communautaire situaties.
Overigens worden ook langs andere wegen beperkingen gesteld aan het nationale
bewijsrecht."Met betrekking tot de terugvordering van bedragen die ondernemingen in strijd methet gemeenschapsrecht hebben ontvangen, blijkthetHof van Justitie
een scherp onderscheid te maken tussen op het gemeenschapsrecht gebaseerde
subsidies en nationale subsidies. Alleen bij eerstgenoemde categorie bestaat er
voorde subsidie-ontvangerruimte omeen beroep te doen op het vertrouwensbeginsel." Het Hof van Justitie heeft voorts enige beperkingen aangebracht in de
mogelijkheden van lidstaten om zich te beroepen op de onaantastbaarheid van
besluiten waarbij heffingen werden opgelegd die later in strijd met het gemeenschapsrecht zijn geoordeeld. 12 Anderzijds kunnen beperkingen die doorlidstaten
worden aangebracht op de terugwerkende kracht van communautaire aanspraken
doorgaans wel door de beugel.13 Ook verjaringstermijnen kunnen door lidstaten
in ruime mate worden toegepast. Hoewel deze soms in ernstige mate afbreuk
kunnen doen aan de effectuering van communautaire aanspraken, zijn ze volgens
het Hof in het algemeen niet in strijd met het effectiviteitsvereiste:4 De vraag of
nationale rechterlijke instanties verplicht zijn tot ambtshalve toepassing van het
gemeenschapsrecht heeft de laatste tijd veel aandacht getrokken. Volgens hetHof
is het antwoord op deze vraag mede afhankelijk van het nationale procesrecht.
Is de nationale rechter volgens dit procesrecht bevoegd (of zelfs verplicht) tot
ambtshalve toepassing van nationale bepaling, dan bestaat op grond van het
gemeenschapsrecht een verplichting tot ambtshalve toepassing. Indien toetsing
aan het non-discriminatievereiste ertoe leidt dat het gemeenschapsrecht niet
ambtshalve kan worden toegepast, dan dient deze beperking te worden getoetst

10
11

12
13
14
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aan het effectiviteitsvereiste. Daarbij is onder meer de plaats van deze beperking
in het gehele stelsel van rechtsbescherming van belang. In de meest recente

jurisprudentie van het Hof is enige duidelijkheid ontstaan met betrekking tot de
I5
vraag welke communautaire bepalingen ambtshalve moeten worden toegepast.
De aansprakelijkheid van lidstaten voorschending van het gemeenschapsrecht
vormt een ander terrein dat veel aandacht heeft getrokken. Op basis van de
jurisprudentie van hetHofkan worden geconcludeerd dat voordie aansprakelijkheid
steeds een voldoende gekwalificeerde schending van het gemeenschapsrechtdoor
een lidstaat noodzakelijkis. Daarnaast dient er sprake te zijn van causaal verband
en moet de geschonden communautaire norm ertoe strekken aan particulieren
rechten toe te kennen. Het gemeenschapsrecht staat er niet aan in de weg dat in
plaats van de centrale overheid een lager publiekrechtelijk lichaam aansprakelijk
is.16 Nationale kortgedingrechterszijn volgens hetHofonder voorwaarden bevoegd
op het gemeenschapsrecht gebaseerde verplichtingen op te schorten. Deze
voorwaarden houden onder meer in dat de rechter ernstig moet twijfelen aan de
geldigheid van de communautaire regeling en dat de vraag naar de geldigheid
aan het Hof moet worden voorgelegd. Bovendien moet de opschorting (uiteraard)
een voorlopig karakter hebben. 17
Tot slot is in de tweede paragraaf van hoofdstuk 5 een aantal uitspraken van
het Hof aan de orde gesteld over mogelijke schending van het verbod tot
discriminatie naarnationaliteit (thans artikel 12, eerste lid, EG) in hetprocesrecht
van de lidstaten. Gebleken is dat deze bepaling zich verzet tegen talrijke
onderscheidingen naar nationaliteit en/of vestigingsplaats die in het nationale
procesrecht zijn neergelegd. 18

Uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie met betrekking tot de betekenis van
het non-discriminatiegebod (§3 van hoofdstuk 5) kan worden afgeleid dathetHof
betrekkelijk veel ruimte laat aan de lidstaten. Ingeval binnen een lidstaat
verschillende regimes voor vergelijking beschikbaarzijn, brengt dit beginsel niet
mee dat de lidstaat gehouden is het voor betrokkene meest gunstige regime toe
tepassen wanneerde effectuering van communautaire rechten aan de orde is. Van
schending van het discriminatiegebod is daarentegen wet sprake indien een lidstaat
een voor betrokkenen ongunstig regime hanteert dat uitsluitend van toepassing

is bij de effectuering van communautaire rechten.

15

16
17
18

Zie
Zie
Zie
Zie

hoofdstuk 5, § 2.6.
hoofdstuk 5. § 2.7.
hoofdstuk 5, § 2.8.
hoofdstuk 5, § 2.9.

323

Hoofdstuk 10

In hoofdstuk 6 is reeds in evaluerende zin op een aantal algemene vraagstukken
ingegaan. In aanvulling daarop kan met betrekking tot de in de hoofdstukken 4
en 5 besproken jurisprudentie nog het volgende worden opgemerkt.

Doordat er op communautair niveau (rninimum)eisen worden geformuleerd
waaraan de rechtsstelsels van de lidstaten moeten voldoen, ontstaan erop hetterrein

van de rechtsbescherming tegen overheidshandelen gemeenschappelijke normen.
Hoewel het gemeenschapsrecht nog steeds ruimte laat aan de procedurele autonomie
van de lidstaten, is inmiddels sprake van een gemeenschappelijke basis. Bovendien
heeft het gemeenschapsrecht doordezejurisprudentie een invloed ophet nationale
bestuursrecht die sterk vergelijkbaar is met de invloed van (bijvoorbeeld) artikel
6 EVRM. In deze jurisprudentie gaat het steeds om een evenwicht tussen de
doorwerking van het gemeenschapsrecht in de lidstaten en het respect voor de
procedurele autonomie op het terrein van de rechtsbescherming.
De invulling van het effectiviteitsvereiste draagt naar het lijkt een sterk
procedureel karakter: toegang tot de rechter is belangrijker dan de uiteindelijke
effectuering van communautaire rechten. Anders gezegd: terzake van die
effectuering kunnen lidstaten beperkingen stellen die verder gaan dan die met
betrekking tot de toegang tot de rechter. Dit heeft tot gevolg dat particulieren die
zich beroepen op het gemeenschapsrecht per saldo nogal eens met (bijna) lege
handen achterblijven.

4

Nederlandse rechtsbescherming in communautair perspectief
(hoofdstuk 7-9)

De hoofdstukken 7,8 en 9 vormen het Nederlandsrechtelijk deel van deze studie.
Hierin is de betekenis onderzocht van het bestuursprocesrecht (in ruime zin) in
relatie tot de communautaire eisen.
In hoofdstuk 7 is aandachtbesteed aan enkele algemene aspecten van de verhouding
tussen het gemeenschapsrecht en het Nederlandse stelsel van rechtsbescherming
tegen overheidshandelen. Daarbij kon worden vastgesteld dat het Nederlandse
recht geen constitutionele belemmeringen tegen de doorwerking van het
19

gemeenschapsrecht kent. Voorts is beargumenteerd waaromhetbestuursprocesrecht, zoals gedeeltelijk neergelegd in de Algemene wet bestuursrecht, zo'n
belangrijke rot speelt bij de effectuering van communautaire rechten. Het is dan
ook dit procesrecht dat in het licht van de communautaire eisen nader is geanaly-

19
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Zie hoofdstuk 7. § 2.2.
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seerd. Overigens bleken administratieve rechters verantwoordelijk vooreen ruime
meerderheid van het aantal prejudiciele verwijzingen van de Nederlandse
rechterlijke instanties naarhetHof van Justitie. Dit is een indicatie voorhun aandeel
in de communautaire rechtsbescherming in Nederland. Het Nederlandse

bestuursprocesrecht lijktgeen ernstige belemmeringen vooreen adequate toepassing
van de prejudiciele procedure te bevatten. Anderzijds is gebleken dat (ook) de
Nederlandse bestuursrechters niet altijd aan hun verplichtingen in het kader van
die procedure voldoen. 20
De samenwerking tussen de Nederlandse bestuursrechter en de Commissie

vergt enige aanpassingen in de Awb. Allereerst is geconstateerd dat het niet
eenvoudig is de Commissie in Awb-termen te kwalificeren. In de Awb is geen
wettelijke grondslag opgenomen op basis waarvan de rechter de Commissie kan
dwingen inlichtingen te verschaffen ofterzitting te verschijnen. Dit probleemkan
evenwel niet door de Nederlandse wetgever worden opgelost; de EG-wetgever
zalin actie moeten komen. Voorts kan deCommissie nietzondermeereen beroep
doen op artikel 8:29 van de Awb. Het verdient aanbeveling die bepaling tenbehoeve
van de Commissie aan te vullen. 21
In hoofdstuk 7 is voorts een beknopte vergelijking gemaakttussen de manier
waarop het Nederlandse (bestuurs)procesrecht wordt beinvloed door het
gemeenschapsrecht en de wijze van beYnvloeding door artikel 6 EVRM. Daarbij
bleek dat laatstgenoemde categorie nog een voorsprong heeft. 22

Met betrekking tot de toegang tot de rechter (hoofdstuk 8) moet in het algemeen
worden geconcludeerd dat het Nederlandse stelsel van rechtsbescherming tegen
de overheid voldoet aan de communautaire eisen. Door de totstandkoming van
de Algemene wet bestuursrecht heeft de bevoegdheidsverdeling tussen de
administratieve gerechten en deciviele rechterbelangrijke wijzigingen ondergaan.
De categorie besluiten waartegen bij de administratieve rechterberoep kan worden
ingesteld is door de Awb verruimd, hetgeen een evenredige beperking van de
bevoegdheid van de civiele rechter heeft veroorzaakt. Het relatieve belang van
het bestuursprocesrecht voor de bescherming van communautaire rechten in
verhouding tot het burgerlijk procesrecht is daardoor gegroeid. Onder het
bestuursprocesrecht van de Awb kan de (on)rechtmatigheid van vrijweliedertype
van overheidshandelen aan een onafhankelijke rechterlijke instantie worden
voorgelegd. Voor zover geen sprake is van een appellabel besluit, kan een actie
uit onrechtmatige daad bij de burgerlijke rechter worden ingesteld.

20
21

22

Zie hoofdstuk 7, § 2.5.
Zie hoofdstuk 7, § 2.6.
Zie hoofdstuk 7, § 3.
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Net als onder het oude procesrecht is ook onder de Awb niet altijd duidelijk dat
particulieren bestuursrechtelijke rechtsmiddelen moeten aanwenden ombeslissingen
van de overheid in rechte te bestrijden, al zijn de problemen door het opnemen
van wettelijke doorzend- en verwijsplichten wel aanzienlijk verminderd. 23 Voorts
is de rechtsbescherming tegen bestuurswetgeving niet optimaal geregeld door de
handhaving van artikel 8:2 in de Awb. Betoogd is dat de (communautaire)
rechtsbescherming effectieverkan worden doorrechtstreeks vernietigingsberoep
bij de bestuursrechter open te stellen tegen algemeen verbindende voorschriften
(niet zijnde wetten in formele zin). De huidige situatie is evenwel niet in strijd
met het gemeenschapsrecht. 24
Het feitdat in de communautaire wetgeving van de Awb afwijkende definities
van het besluitbegrip zijn opgenomen, zal naar het zich laat aanzien niet tot ernstige
problemen leiden.25 Met betrekking tot adviezen van Nederlandse bestuursorganen
die voorafgaan aan besluiten van EG-instellingen dient de rechter, ter voorkoming
van een lacune in de rechtsbescherming, artikel 6:3 van de Awb zodanig te
interpreteren dat ook tegen die adviezen afzonderlijk beroep kan worden ingesteld.
Daarnaast zou de wetgever specifieker kunnen aangeven wanneer tegen
voorbereidingsbeslissingen afzonderlijkberoep kan worden ingesteld. In paragraaf
2.6.3 is daartoe een aanzet gegeven.
Het Nederlandse procesrecht voldoet ook op het terrein van de toegang tot

onmiddellijke rechtsbescherming (kort geding en voorlopige voorziening) aan de
communautaire eisen. In het bijzonder zijn geen nadere wettelijke voorzieningen
nodig omte voldoen aan de eisen uit het arrestFactortame.26 Het is niet noodzakelijk dat de bodemrechter via een wetswijziging in staat wordt gesteld omhangende
een prejudiciele verwijzing een besluit te schorsen.27 Steeds wanneer bij een
particulier behoefte bestaat aan schorsing van een besluit of aan een voorlopige
voorziening, kan volgens het huidige bestuursprocesrecht, naastbezwaarofberoep,
immers een dergelijk verzoek bij de rechter worden ingediend. De situatie dat een
particulier beroep instelt en pas geruime tijd later tot de ontdekking komt dat ook
een voorlopige voorziening had moeten worden gevraagd teneinde de werking
van een EG-besluit opgeschort te krijgen, zal naar mijn inschatting te weinig
voorkomen omde door Jans c.s. bepleite ingrijpende wijziging te rechtvaardigen.
Bovendien komt het mij voor dat in eerste instantie slechts het Hof van Justitie
en nietde Nederlandse wetgeverde bodemrechterdiebevoegdheid kan verlenen.

23
24
25

26
27
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Zie hoofdstuk 8, § 2.4.6 en ook § 7.2.
Zie hoofdstuk 8, § 2.4.4.
Zie hoofdstuk 8, § 2.6.2.
Zie hoofdstuk 8, § 3.5.
Zoals Jans c.s. 1999 stellen op p. 288.
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De burgerlijke rechter verleent geen rechtsbescherming indien een vordering wordt
ingediend die is gericht tegen de voorgenomen deelname aan EG-besluitvorming
door Nederland. 28
In het Nederlandse bestuursprocesrecht vormt het belanghebbendebegrip
een belangrijk criterium voorde toegang tot de rechter. De in de Awb neergelegde
definitie van ditbegrip kan doorde rechter, naargelang de aard van de voorliggende
zaak, flexibel worden ingevuld. Mede daardoor laat de Awb in de meeste situaties
voldoende ruimte om particulieren die zich op communautaire rechten beroepen
toegang tot de rechter te verlenen.29 Problematisch is echterdat op deze wijze niet
is gewaarborgd dat de rechter een juiste invulling aan het belanghebbendebegrip
geeft. Een oplossing door ingrijpen van de wetgever ligt niet voor de hand: het
in iedere wettelijke regeling formuleren welke categorieen (rechts)personen
belanghebbend zijn zou een flinke stap terug in de harmonisatie van het bestuursrecht betekenen. De positie van derden is onder het nieuwe bestuursprocesrecht
evenwel (nog steeds) niet goed geregeld. Met name personen met een afgeleid
belang kunnen in het algemeen niet bij de bestuursrechterterechten zijn daardoor
gedwongen zich tot de civiele rechter te wenden. Ook artikel 6:13 van de Awb
kan leiden tot beperkingen in de rechtsbescherming. Procedurele buitensluiting
dient te worden beperkt tot situaties waarinjustitiabelen verwutbaargeen gebruik
30
hebben gemaakt van hun beroepsmogelijkheden.

De regeling van de beroepstermijn is een van de weinige procesrechtelijke
onderwerpen waarin het gemeenschapsrecht in de wetsgeschiedenis aan de orde
komt. Hoewel in de uiteindelijke regeling geen onderscheid meer wordt gemaakt
tussen verzending vanuit het binnen- of buitenland bestaat er in de praktijk
(uiteraard) nog wel een verschil, aangezien vanuit het buitenland verstuurde
beroepschriften in het algemeen langer onderweg zijn. Toch is het niet waarschijnlijk dat de wettelijke regeling in strijd met het gemeenschapsrecht moet worden
geacht. Een tweede bijzonderheid is dat dejurisprudentie van het Hof van Justitie
met betrekking tot de toepasbaarheid van beroepstermijnen in een aantal uitspraken
van Nederlandse rechters aan de orde is gekomen. Grosso modo kan worden gesteld
dat de jurisprudentie van het Hof daarin vrij nauwgezet wordt gevolgd, al heeft
het Hof het de nationale rechters niet eenvoudig gemaakt, door geen consistente
lijn aan te houden.

28
29

30

Zie hoofdstuk 8, § 3.3.
Een uitzondering vormen de situaties waarin richtlijnen voorschrijven dat eenieder beroep
moet kunnen instellen tegen bepaalde besluiten. In die gevallen schiet de Awb-definitie tekort.
Zie § 4.5.
Zie hoofdstuk 8, § 4.3.5.
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Op het terrein van de gri ffierechten kan in bepaalde situaties strijd met de vereisten
inzake toegang tot de rechter ontstaan. Dit kan zich met name voordoen bij
repeterende besluiten, waartegen steeds afzonderlijk beroep moet worden ingesteld.
De Awb zou op dit terrein meer mogelijkheden tot voeging van zaken moeten

bieden. Daarnaast kan, zoals in het Evaluatierapport is bepleit, een voorziening
worden getroffen voor personen die zich op hun geringe draagkracht beroepen.

Aangezien ook in de jurisprudentie kritische standpunten worden ingenomen met
betrekking tot de hoogte van hetgriffierecht, dient de wetgever op dit punt uiterste
voorzichtigheid te betrachten. Periodieke verhogingen van het griffierecht mogen
zeker geen automatisme zijn.
De niet onaanzienlijkekosten van rechtsbijstand en de geringe mogelijkheden
tot vergoeding daarvan vormen eveneens een feitelijke belemmering voor de
toegang tot de rechter. In recente wetgeving op dit punt is een criterium opgenomen
op grond waarvan de overheid slechts in uitzonderlijke situaties tot vergoeding
zal moeten overgaan. Nu een overtuigende motivering voor deze beperking van
de aansprakelijkheid ontbreekt, moeten deze voorstellen worden afgewezen. 31
Overigens zijn door een recent amendement de scherpe kantjes van dit voorstel
afgehaald.
Een andere punt waarop aanvulling van de Awb is aan te bevelen, betreft
een wettelijke voorziening als grondslag voor het stellen van prejudiciale vragen
aan het Hof van Justitie. Hoewel thans ook zonder een dergelijke voorziening

prejudiciele verwijzing plaatsvindt, kan een wettelijke regeling meerduidelijkheid
brengen. Zo zullen partijen hun procesgedrag beter kunnen afstemmen. Een
belangrijke kwestie in dit verband is of tegen beslissingen inzake prejudiciale
verwijzing afzonderlijkhogerberoep moet worden opengesteld. Doorintroductie
van een wettelijke regeling van tussenuitspraken kan op dat punt meer zicht
ontstaan. 32

Ook met betrekking tot de mogelijkheden tot effectuering van communautaire
rechten (het materiele bestuursprocesrecht; hoofdstuk 9) kan worden geconcludeerd
dat het Nederlandse procesrecht in grote lijnen voldoet aan de communautaire eisen.

Op het terrein van de ambtshalve toepassing van het gemeenschapsrecht laat
het Hof van Justitie betrekkelijk veel ruimte aan het procesrecht van de lidstaten,
zodat niet snel van strijdigheid sprake zal zijn. Gezien de ontwikkelingen rond
de omvang van het geschil in het Nederlandse bestuursprocesrecht (in de
jurisprudentie valtnog geen consistente lijn waarte nemen), kunnen nognauwelijks
algemene definitieve conclusies worden getrokken met betrekking tot de betekenis

31

32
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Zie hoofdstuk 8, § 6.2.
Zie verder hoofdstuk 8. § 8.
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van de communautaire eisen. Enerzijds gaat de wetgever gezien de tekst van artikel

8:69, tweede lid, van de Awb uit van een ruime bevoegdheid (ofzelfs verplichting)
tot het ambtshalve aanvullen van de rechtsgronden. Daartegenover staat dat de

hoger beroepsrechters (CRvB en ABRS) de ruimte tot ambtshalve toetsing
aanzienlijkhebben beperkt. Schending van procedurele bepalingen doorbestuursorganen mag in het algemeen doorde bestuursrechterniet ambtshalve worden getoetst
(behalve als het gaat om vragen van bevoegdheid en ontvankelijkheid); voor het
overige bestaat nog veel onduidelijkheid. Een ruime bevoegdheid tot aanvulling
van rechtsgronden doorde rechternaarNederlan(is recht zougezien dejurisprudentie van het Hof van Justitie totaanzienlijke problemen in communautaire situaties
kunnen leiden: debestuursrechterzou dan gehouden zijn ambtshalve te onderzoeken
of het gemeenschapsrecht de indiener van het beroep zou kunnen baten. Gezien
de complexiteit van het gemeenschapsrecht zou dit een ernstige verzwaring van
de werklast van de rechter betekenen. Dit zou een argument kunnen zijn om de
bevoegdheden van de Nederlandse bestuursrechter tot ambtshalve toepassing
beperkt op te vatten. Gelet op de ongelijkheidscompensatie die de bestuursrechter
in voorkomende gevallen wordt geacht te bieden, ben ik daarvan evenwel geen
voorstander. Overigens kunnen in de (gepubliceerde) Nederlandse jurisprudentie
slechts enkele voorbeelden worden aangetroffen waarin de rechteropjuiste wijze
toepassing heeft gegeven aan de leer van het Hof van Justitie.
De zogenaamde inhoudelijke buitensluiting, die met name in de jurisprudentie
van de ABRS kan worden aangetroffen, kan leiden tot de situatie dat geen enkele
rechterberoepsgronden, die aan het gemeenschapsrecht zijn ontleend, kan toetsen.
Gelet op de recente jurisprudentie van de Afdeling zullen die situaties zich naar
33
alle waarschijnlijkheid niet voordoen.
Terzake het bewijsrecht geldt dat de Awb-wetgever de rechter veel vrijheid
heeft gelaten om, afhankelijk van ondermeerde aard van het geschil, de bewijslast
te verdelen. Hoewel algemene regels van materieel bewijsrecht ontbreken, volgt
uit de aard van de toepasselijke wettelijke bepalingen veelal welke partij wat zal
moeten bewijzen. De rechter geniet een ruime vrijheid met betrekking tot de aard
en de waardering van de bewijsmiddelen. De rechter zal ervoor moeten waken
dat hij niet zodanige bewijsbeslissingen neemt dat de partij die zich op het
gemeenschapsrecht beroept teveel in het nauw komt; de effectuering van
communautaire rechten mag immers niet uiterst moeilijk worden gemaakt. Met
name de ABRS verdient in dit verband bijzondere aandacht, gelet op de hoge eisen
die deze instantie aan partijen pleegt te stellen (bewijsfuik). Een probleemdat zich
hier voorzoukunnen doen is datnietis gewaarborgddatderechterbij bewijsbeslis-

33

Zie hoofdstuk 9, § 2.3.
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singen het specifieke karakter van communautaire vorderingen voldoende
meeweegt.
De jurisprudentie van hetHof metbetrekkingtot overheidsaansprakelijkheid
behoeft evenmin tot ernstige problemen binnen het Nederlandse recht te leiden.
Deze jurisprudentie staat toe dat lidstaten voor de overheid strengere criteria
hanteren, hetgeen in Nederland voor watbetreft aansprakelijkheid vooronrechtmatige wetgeving en bestuurshandelingen het geval is. Slechts op het terrein van de
onrechtmatige rechtspraak lijken de voorwaarden die naar Nederlands recht voor

aansprakelijkheid gelden te strikt in verhouding tot de jurisprudentie van het Hof
van Justitie.
De voorwaarden die hetHof van Justitie stelt aan de opschorting van besluiten
ter uitvoering van ongeldig geachte bepalingen van gemeenschapsrecht kunnen
naarhet zich laat aanzien vrij eenvoudig in het stelsel van tite18.3 van de Algemene
wet bestuursrecht worden ingepast. De voorlopige voorzieningsrechter zal zich
ervan bewust moeten zijn dat het treffen van een voorlopige voorziening alleen
in geval van ernstige twijfel aan de geldigheid van die bepalingen is toegestaan.
De lichtere toetsing die in het algemeen wordt gehanteerd bij schorsing van
(ingevolge de Awb) appellabele besluiten kan in geldigheidskwesties dus niet
worden toegepast.
Aanpassing van de wet is daarentegen noodzakelijk voor wat betreft de
mogelijkheid tot het opleggen van een zekerheidsstelling door de rechter. Zonder
een dergelijke voorziening is deze niet in alle gevallen in staat voldoende recht
te doen aan de belangen van de gemeenschap.
In de laatste paragraaf van hoofdstuk 9 is ingegaan op de terugvordering van
onverschuldigd betaalde bedragen. Naar het zich laat aanzien kunnen de
uitgangspunten die in het Nederlandse recht gelden (in het bijzonder het beginsel
van formele rechtskracht) ook in communautaire situaties worden toegepast; de
hantering van beroepstermijnen op straffe van verval van rechten maakt de
effectuering van aan het gemeenschapsrecht ontleende rechten niet uiterst moeilijk.
Ook indien een persoon heeft verzuimd beroep in te stellen tegen een besluit dat
is gebaseerd op een wettelijke regeling die, naar later blijkt, in strijd is met het
gemeenschapsrecht, moet worden aangenomen dat het betreffende besluit rechtens
onaantastbaar is geworden. Dit kan slechts anders zijn indien de in het Nederlandse
recht aanvaarde uitzonderingen op het beginsel van de formele rechtskracht van
toepassing zijn. Onzekerheid bestaat er nog met betrekking tot situaties waarin
particulieren tot in hoogste instantie vergeefs hebben geprocedeerd tegen besluiten
die beweerdelijk in strijd met het gemeenschapsrecht waren, en waarbij de hoogste
rechter, naar laterblijkt, een onjuiste toepassing aan het gemeenschapsrecht heeft
gegeven.
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Summary
1. The subjectofthis study is the relationship between Community law and thejudicial
protection of individuals against member states, in particular in the Netherlands. In

Community law (EC legislation as well as the case law of the Court of Justice),
minimum standards with regard to this protection have been developed in the last 25
years. The field of national judicial protection has long been considered strictly
national, without Community law competences. This development raises, inter alia,
the question whether (and to what extent) the Dutch system of judicial protection
against the administrative authorities complies with these Community law standards.
This system has been renewed in the last decade of the previous century. However,
during this operation little attention was paid to EC law requirements. In the first
Chapter of this study, the following central research questions are formulated.
1. What are the EC law requirements for national judicial protection?
2. What are the consequences of these standards for the systemofjudicial protection

in the Netherlands?
EC law and national law are thus considered in a vertical relationship: national law
has to comply with EC law. The first question is answered in Chapters 4 to 6 and the
second question in Chapters 8 and 9.

2. Prior to these questions, some general aspects of the position of national courts
in EC law are considered. The second Chapter shows that the establishing treaties
oftheEC as well as the later treaties pay verylittle attention to this position. Especially
in the EEC-Treaty one would expect more elaborate provisions, since national courts
play an important role in this field. The Court of Justice (hereafter also: the Court)
was forced to interpret the provisions concerning the preliminaryprocedure in abroad
way in order to formulate the main characteristics of EC law: the principles of direct
effect and supremacy. The system ofjudicial protection, as set out by the Court of
Justice, has never been codified in later treaties. In secondary Community law,
provisions concerning national judicial protection are laid down in several directives.
These provisions, however, are often very vague. Compared to the (more concrete)
requirements of effective judicial protection, as formulated by the Court of Justice
(which will be discussed later), these provisions seem to have little value. On the other
hand, they remind the member states of their obligations regarding implementation
and can be used by the Commission in infraction procedures. The principles of direct
effect and consistent interpretation of EC law are also briefly discussed in Chapter
2. They are stillin the making; new questions arise every now and then. The application
of national procedural law in EC law procedures in national courts is based on the
principle of the institutional autonomy of the member states. This principle, which
can threaten the uniform application of EC law in the member states, is also briefly
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discussed in Chapter 2. Finally, some attention is paid to the principle of Community

loyalty.
3. Chapter 3 deals with the relationship between national courts and two Community
institutions: the Court of Justice and the Commission. First, some general aspects of
the preliminary rulings procedure are considered. This procedure enabled the Court
of Justice to create abalanced systemofjudicial protection inCommunity law matters.
The limits of an effective use of this procedure, however, are becoming increasingly
clear. References of national courts are not always adequate, which has led to a more
strict attitude of the Court. On the other hand, national courts sometimes neglect their
duty to refer to the Court. This omission can lead to incorrect (or even non-) application
of EC law. National law usually offers little remedies to aggrieved individuals. The
long duration of the preliminary rulings procedure is another persistent problem.
National courts can contribute to the solution of this problemby making a proper and
restrained use of the procedure. The real solution is to be found at the Community

law level: recent changes in the institutional system offer some hope, but the
enlargement of the Community will lead to an increasing number of preliminary
questions. Therefore, more radical adaptations have to be considered.
Individuals sometimes have to choose between the national courts and the Court of
Justice/Court of First Instance of the EC when they want administrative acts to be
annulled or damage to be paid. In both areas, the Court of Justice has indicated the
competences of the national courts and the EC Courts. These indications, which are
discussed in Chapter 3, do not always lead to satisfactory judicial protection. Facing
the risk of 'closed doors', these individuals have to invoke the right remedy at the
right time and sometimes they have to institute several legal actions in order to get
full compensation. Solving these problems is not very easy as long as the national
courts and the EC Courts each have their own competences.
The last subject of Chapter 3 is the role of the EC Commission in national courts. In
more and more areas, national courts need information from the Commission in order
to make a decision. This is especially the case in competition law and in the field of
state aids. In both areas, the Commission has formulated formal announcements
(Bekendmakingen) for a proper co-operation with national courts. These announcements, which are partly based on the case law of the Court of Justice, imply the
adaptation of national provisions of procedural law. Furthermore, the Commission
will have to respond in due time to questions from national courts.
4. The first central research question of this study is answered in Chapters 4,5, and
6. In orderto promotethe uniformapplicationofCommunitylaw in the memberstates,
the CourtofJustice has formulated general conditions that national rules and systems
ofjudicial protection must comply with. These conditions were first formulated in
the Rewe case of 1976: national rules may not make the enforcement of Community
law rights virtually impossible and thenational rules fortheenforcementof theserights
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may not be less favourable than those for similar national rights. These conditions
are called the principles of effectiveness and non-discrimination.
In cases like Simmenthal, it appeared that the Court does not always apply these tests
when national provisions are at stake. A possible explanation is the fact that in the
Simmenthal case the national obstacle to the application of Community law was of
absolute nature and could not be justified by national law. Furthermore, the obstacle
completely prevented the competent national court from applying Community law.
The unrefined phrasing used by the Court in the Simmenthal judgement led to much
unclearness about the significance of national rules of procedure.
In the last decades, the Court of Justice has produced elaborate case law about the
significanceofprovisions ofnationaljudicial protection in secondaryEC law (regulations and directives). This case law is presented inthefifth section of Chapter4. Some
of the relevant cases deserve special attention, since they can be considered as
precursors oftheprofound examinationofnational rulesbytheCourtin thelate 1980s.
This examination is often referred to as the principle of effective judicial protection.
One of these precursors is the Johnston case of 1986, in which the Court made a
connection with therequirements of Article6 of theEuropean Convention on Human
Rights. The scope of the interpretation that the Court has given to certain provisions
in EC directives or regulations must always be kept in mind. Some interpretations
are limited to the particular directive or regulation (see, for instance, the Marshall
H case), while others apply to Community law rights in general. Noteworthy is that
the CourtofJusticehas adopted areserved attitude when determining thecompetence
of certain specific national courts. The Court tends to leave these questions to the
national legal orders.

5. The furtherdevelopment of the principles ofeffectiveness, non-discrimination and
effective judicial protection is discussed in Chapter 5. The first section deals with
national provisions regarding access to court. According to the case law of the Court
of Justice, an appeal to an independent national court must be possible against every
final decision ofadministrative authorities which affects theenforcementofCommunity
law rights. Furthermore, interim relief must be possible against legislative acts with
the same effect. National provisions regarding the right to appeal of individuals may
not lead to situations in which they cannot exercise their Community law rights. The
Court has given several preliminary rulings about the application of time limits in
national (administrative) law. According to this case law, reasonable time limits of
nationallaw comply with theprinciplesofeffectivenessand effectivejudicial protection
and can therefore be applied in Community law procedures. An important exception
to this rule was made in the notorious Emmottjudgement of the Court of Justice. The
Court decided in this case that national limitation periods cannot begin to run before
directives have been correctly implemented in national legislation. The scope of this
decision was significantly moderated in laterjudgements of the Court. The question
what national limitation periods can still be applied is dealt with in the last section
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of Chapter 6. Regular limitation periods comply, as stated above, with the requirements
of the Court. On the other hand. limitation periods can not be invoked against
individuals who have been seriously misled by the national authorities about the
remedies open to them. Limitation periods which completely prevent national courts
from judicial review appear to be judged more strictly than limitation periods which
only set time limits to the claims of citizens.
Thesecond section of Chapter5 deals with national provisions regarding the substantive
review of Community law claims. In this area, the CourtofJustice has also formulated
a number of requirements, based upon the general principles of effectiveness, non-

discrimination, and effectivejudicial protection. From the case law about unjustified
enrichment, it appears that national rules on evidence may not always be used in
Community law situations. In the field of recovering of payments which were done
to individuals contrary to EC law, the (national) principle of good faith is very
important. In the case law of the Court of Justice, a clear distinction is made between
state aid based on Community law and regular national state aid. Only in the first
category the principle of good faith can be invoked, according to the Court.
In the fieldof levies which later turnedout to becontrary to Community law, theCourt
has limited theopportunitiesofmemberstates to invoke theincontestabilityof national
decisions. Limitations to theretroactive effectof Community law claims, on the other
hand, can still be applied by member states. The same goes for civil law limitation
periods. Although they sometimes gravely limit the exercising of Community law
claims, the Courtdoes not find them in breach of the general principles. The question
whether national courts have an obligation to apply Community law ex 08icio has
attracted a great deal of attention lately. The answer to this question partly depends
on the national rules of ex officio application of provisions. National courts which
are competent to ex omcio application, find themselves obliged to apply Community
law on their own initiative. Limitations to this application in national law have to
comply with theprinciple of effectiveness. In the Van Schijndeland Peterbroeckcases,
the Court formulated a more detailed test which then has to be followed.
The liability of member states fordamages as aresult ofbreaches of Community law,
as statedbythe Court ofJustice, is probably the mostimportantdevelopment in recent
years. Three conditions have to be met in order to establish this liability: (1) a
sufficiently qualified breach of EC law, (2) a causallink between this breach and the
damages, and (3) the violated Community law provision must award rights to the
plaintiff. Community law does not prevent national legal systems from putting the
liability at the level of decentralised public bodies, rather than at the central level.
The Court of Justice has allowed national interimrelief courts to suspend obligations
based on Community law provisions and imposed by national authorities. Several
conditions are attached to this competence of the national courts; serious doubt
concerning the validity of the Community law provision is one of the most important
ones. TheEC-Treatyexpressly forbids discrimination ongrounds ofnationality (Article
12). National provisions regarding judicial protection sometimes distinguish between
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nationality or place of business or residence. The Court of Justice has given some
judgements about the compatibility of these provisions with Article 12 of the ECTreaty. They are also discussed in the second section of Chapter 2.
The case law of the CourtofJustice withrespectto the principle of non-discrimination
shows that member states have relatively wide discretion; in situations where according
to national law different regimes can be applied to a Community law claim, EC law
does not prescribe that the regime most favourable for the plaintiff must be used. The
principle of non-discrimination is breached when the most infavourableregime is only
applied to Community law claims and not to comparable national claims.
6. Chapter 6 is the final Chapter of the Community law part of this study. It contains
some general considerations about the case law of the Court of Justice, presented in
the previous Chapters. The Community law conditions that apply to national systems
ofjudicial protection are primarily laid down in this case law; the requirements in EC
legislation turned out to be rather vague and non-committal. The starting points in this
case law are the principles of effectiveness, non-discrimination, and effectivejudicial
protection. The rather mild interpretation of the first two principles in the 1970s and
1980s was laterreplaced by amoreprofound interpretation of the principleofeffective
judicial protection. This principle contains two aspects: access to court and substantive
exercise of Community law rights. The case law shows that Community law sometimes
requires new national remedies orthe application of Community law rules by national
courts. The competence of the Community law institutions to set limits to judicial
protection in the memberstates is discussed inthe third section ofChapter6. Although
this competence was never formally conferred on these institutions, its existence, in
my view, is necessary to safeguard the uniform application of Community law in the
member states. The Court of Justice must maintain the balance between respect for
the institutional autonomy of the member states and the importance of uniform
application of Community law. Codification of the standards of the Court of Justice
in EC legislation would contribute to amore solid basis of the necessary competences
of the national courts. In my view, Article 10 of the EC-Treaty is not sufficient in this
respect. The current meaning ofthe Simmenthal case and the question which national
limitation periods can still be used are discussed in the last two sections of Chapter
6 (see above).

7. Thepartof this study thatdeals with Dutch law, in which the secondcentral research
question is answered, is introduced in Chapter 7. Some general aspects regarding the
relationship between Community law and the system ofjudicial protection in the Netherlands are considered in this Chapter. Dutch constitutional law raises no obstructions
to theeffectofCommunity law in the Netherlands. Injudicial disputes aboutdecisions
of public bodies regarding Community law rights, the Dutch rules of administrative

procedural law are applicable. These rules are partly laid down in the Algemene wet
bestuursrecht (General Administrative Law Act; Gala). Dutch administrative courts
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appear to havesentmorepreliminaryquestions tothe CourtofJusticethanotherDutch
courts. This indicatestheirimportance inCommunitylaw protection in theNetherlands.

No serious impendiments to an effective use of the preliminary rulings procedure are
found in Dutch administrative law. On the other hand, it appears that the Dutch courts
donot always fulfil theirobligations regarding this procedure. Theco-operationbetween
Dutch administrative courts and the EC Commission requires some adaptations of the
Gala. This concerns the qualification of the Commission as a participant in the
procedure, the confidentiality of documents, and the compulsory appearance of the
Commission in court. This last aspect, however, has to be solved in EC legislation.
Atthe end of Chapter7, acomparison ismadebetween the wayDutch law is influenced

by Article 6 of the European Convention on Human Rights and the way it is influenced
by Community law.
8. The Dutch systemof administrativejudicial protection generally complies with the

Community law requirements regarding access to court. The Gala has extended the
competence of administrative courts in relation to civillaw courts. Under this act (and
the complementary competence of the civil law courts), nearly every type of public
decision isopen to appeal. Thenumberofsituations in which individuals havenoclear
ideaof the remedies tobeinvoked, isreduced undertheGala. Judicial protection against

legislative acts of administrative authorities is not optimal, in my view. I support the
broad opinion that administrative courts should be competent in direct appeals against
these acts. The current situation, however, does not conflict with the Community law
requirements. A second type of acts that deserves special attention is formed by
preparatory decisions. UnderDutch law, ingeneral no appeal canbemade againstthese
decisions. In so-called Borelli situations this rule has to be set aside. With respect to
access to interim relief, Dutch law also seems to comply with the Community law
requirements. The administrative andcivillaw courts offerasufficient level ofjudicial
protection. In my view, the fact that no protection can be obtained against the intended
contribution of Dutch ministers to EC legislation is not problematic. The definition
of the term 'interested party' in the Gala has a very wide scope. It plays an important
role in access to the court and can be interpreted by administrative courts in a flexible
way. Therefore, in general the Gala offers enough ways to invoke Community law rights.
The flexible definition does not, however, guarantee a correct interpretation by the
courts. Another problem is the fact that Community law sometimes requires that
remedies must be open to anyone, regardless of any specific personal interests. As
discussed in literature, the Gala definition of interested party cannot be used in those
situations. A different definition in specific legislation is therefore necessary. The

position of third parties in Dutch administrative law is poorly regulated. Especially
if they only have an indirect interest, they have no access to the administrative courts
and have to pursue civil law remedies, which is not very efficient. The provisions
regarding limitation periods in Dutch administrative law comply with the Community
law requirements. Dutchcourts have tried to follow thecaselaw of the Courtof Justice
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with respect to the applicability of national limitation periods. In certain situations,
therules on courtcharges (grifierechten) inDutch administrative law can lead to serious
problems regarding access to court. Increasedcharges have led to criticism It is correctly
argued in literature that the Gala should accommodate plaintiffs who claim they are
unable to pay these charges. The costs of legal assistance and the limited ways to get
compensation for these costs form another critical development. In the last section
of Chapter 8, I argue that specific legislative provisions in the Gala with respect to
the referral of preliminary questions to the Court of Justice could improve the clarity
for the parties involved.
9. In the areaof thesubstantive exerciseof Community law rights, Dutchadministrative

law in general seems tocomply with Communitylaw requirements. TheCourtof Justice
leaves a relatively wide discretion to the member states on the subject of ex omcio
application of Community law. Inconsistency with EC law therefore does not often
occur. The question ofthe extent of exojficio application in Dutch administrative law
has not yet been definitively answered and therefore general conclusions cannot be
made. A widediscretion forDutchcourts to applyrules exollicio wouldlead to a similar
wide obligation to applyrulesofCommunitylaw. In somesituations, specific arguments
againstdecisions have tobesubmittedin the first stageof thedecision-makingprocess.
According to Dutch administrative courts, failure to do so has the consequence that
these arguments cannot be submitted in later remedies. I argue that this situation may
very well be in conflict with the Community law requirements of effective judicial
protection.
As to the law of evidence, the Gala leaves a wide discretion to administrative courts
with respect to the division of the burden of proof. This is not to say that courts are
notboundby anyrules at all: depending on the nature of the case, the specific legislation
indicates which party has to prove certain things. Furthermore, judges will have to keep
in mind that their evidential decisions may not make the exercise of Community law
rights virtually impossible.
The case law of the Court of Justice with respect to state liability has no problematic
consequences for Dutch law. This case law only formulates minimum standards and
allows member states to adopt stricter forms of liability. This is the case in Dutch law
regardingunlawfullegislation and unlawful individualdecisions. In the areaof unlawful
judicial decisions, however, the Dutch standards seem too narrow froma Community
law perspective.
The conditions which the Court has attached to the competence of national interim
relief courts to suspend obligations arising fromCommunity legislation can relatively
easily be fit into the usual rules that Dutch courts apply in interim relief procedures
(Title 8.3 of the Gala). These courts must be aware that interim measures are only
allowed in situations of serious doubt as to the validity of EC law. The Dutch courts
are currently not allowed to demand sequestration of the plaintiff; adaptation of the
Gala in this respect seems necessary to meet EC law conditions.
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The last section ofChapter 9 deals with the forced repayment of undue payments. The
general rules in Dutch law in this area seem to be applicable in Community law
situations, especially with regard to the incontestability of decisions after a certain
period. The use of reasonable limitation periods in general does not make the
enforcement of Community law rights virtually impossible. Individuals who fail to
invoke remedies against decisions based on legislation which later turns out to be in
conflict with EC law will, in my opinion, in general justifiably be confronted with the
incontestability of those decisions. This can only be different in situations where,
according to Dutch law, the exceptions to the rule of incontestability are accepted.
Another possibility is that individuals ask the administrative authorities to reconsider
their decisions.
10. The results of this study are summarised and evaluated in Chapter 10.
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