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HOOFDSTUK I. RECHTSCONFLICTEN IN HET INTERNATIO-
NAAL PRIVAATRECHT : VERWIJZINGSREGELS OF
RECHTSEENMAKING ?

A. INLEIDING
1.

1. RECHTS- EN BEVOEGDHEIDSCONFLICTEN - Vertrekpunt van onze vraagstelling is
dat er in de wereld vele rechtsorden bestaan, waaronder ook vele “volledige” rechtsstelsels, die
principieel alle soorten rechtsverhoudingen zouden kunnen regelen. Er kunnen dus ook
“rechtsconflicten” ontstaan, telkens wanneer de vraag rijst aan de hand van welk rechtsstelsel
een bepaalde rechtsverhouding of een bepaald vraagstuk zou worden geregeld.

In de praktijk zal deze vraag rijzen wanneer er een “internationale” rechtsverhouding is in die
zin dat de bestanddelen ervan over méér dan één rechtsorde verspreid zijn of met méér dan één
rechtsorde aanknopingspunten vertonen.

- vb. Echtgenoten die hier gevestigd zijn, kunnen getrouwd zijn in het buitenland, in
overeenstemming met de regels van dat buitenlands recht; kunnen van verschillende na-
tionaliteit zijn; kunnen ook van één land naar een ander verhuisd zijn; e.d.m.
- vb. Overeenkomst tussen een koper in één land en een verkoper in een ander land - zowel
wanneer de goederen vervoerd worden van het ene land naar het andere, als wanneer de koper
ze in het buitenland gaat kopen of de verkoper ze in het buitenland gaat verkopen.

In zo’n geval rijzen minstens twee vragen :
a) de vraag of de rechter voor wie de zaak wordt gebracht bevoegd is (rechtsmacht heeft) om
de zaak te behandelen;
b) de vraag welke rechtsregels de rechter dient toe te passen.

De eerste vraag komt verderop noch ter sprake, de tweede dadelijk hierna.

2. RECHTSCONFLICTEN - Rechtsconflicten doen zich niet enkel voor wanneer een rechts-
verhouding met meerdere staten aanknopingspunten heeft, maar telkens ze met meerdere
onafhankelijke rechtsorden aanknopingspunten heeft. Soms gebeurt dit ook binnen éénzelfde -
meestal federale - staat.

In België is dit tot nu toe niet het geval, ondanks het feit dat er meerdere wetgevers zijn -
federale staat, gemeenschappen en gewesten, enz ... - omdat conflicten tussen de rechtsregels
van de verschillende wetgevers enkel opgelost worden als bevoegdheidsconflicten. Het Arbi-

                                                
1
     Literatuur       :    C. von BAR, "Theorien zur Erklärung der Anwendung ausländischen Rechts und kollisions-

rechtliche Methode", in Liber memorialis François Laurent, Story 1989, 1167 v.
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tragehof heeft immers geoordeeld dat er geen conflicten kunnen zijn tussen dekreten van
verschillende gemeenschappen of tussen dekreten c.q. ordonnanties van verschillende gewes-
ten, omdat het steeds om territoriaal uitsluitende bevoegdheden zou gaan, zodat elk conflict
herleid wordt tot een bevoegdheidsoverschrijding door één van de wetgevers.

In sommige andere landen daarentegen gebruikt men voor de conflicten tussen rechtsregels van
verschillende deelgebieden, dezelfde regels als in het internationaal privaatrecht, bv. in de
Verenigde Staten.

B. KLASSIEK INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT : VERWIJZINGS-
RECHT

3. TECHNIEKEN BIJ RECHTSCONFLICTEN - Grofweg kan men bij rechtsconflicten twee
soorten oplossingen onderscheiden. Men kan namelijk o f w e l  u i t g a a n  v a n  d e
r e c h t s r e g e l s ,  e n  h e t  t o e p a s s i n g s g e b i e d  d a a r v a n  b e p a l e n ,
o f w e l  v a n  d e  r e c h t s v e r h o u d i n g ,  e n  d a a r v o o r  d e  j u i s t e
r e c h t s r e g e l  z o e k e n . Tot in het begin van de negentiende eeuw werd algemeen het
eerste perspektief toegepast, namelijk het afbakenen van het toepassingsgebied van rechts-
regels. Daarbij bepaalde elke rechtsorde zelf het toepassingsgebied van zijn rechtsregels. Daar-
om spreekt men ook van afbakeningsregels. We zullen deze regels ook nu nog in bepaalde
vormen tegenkomen (zie infra o.m. de afbakeningsregels van materieel internationaal
privaatrecht en verder de “règles d’application immédiate”).

Is het toepassingsgebied afgebakend, dan rijst verder nog de vraag of de rechter ooit een ander
recht zal toepassen dat zijn eigen recht.

a) Gaat het om publiekrecht, dan kijkt de rechter in beginsel enkel naar zijn eigen rechtsorde.
Hij beoordeelt dus aan de hand van de afbakeningsregels van zijn publiekrecht of het al dan
niet van toepassing is; is het niet van toepassing, dan past hij ook geen vreemd publiekrecht
toe. Deze werkwijze is ook nu nog algemeen gebruikelijk in het publiekrecht. Zij komt verder
nog ter sprake. Zo bv. zal een rechter van één bepaald land in beginsel nooit buitenlands
strafrecht toepassen, of buitenlands belastingrecht toepassen, e.d.m. Men gaat ervan uit dat
elke staat maar zelf moet zorgen voor de afdwinging van zijn strafrecht, de inning van zijn
belastingen, e.d.m. Dit sluit niet uit dat op grond van internationale overeenkomsten daartoe
bestuurlijke hulp wordt verleend (rechtshulpverdragen in strafzaken en belastingzaken, o.m.
tot het verstrekken van inlichtingen of hulp bij bewijs; in strafzaken eventuele
uitleveringsverdragen e.d.). Ook zal de rechter soms met de inhoud van buitenlands
publiekrecht rekening houden, bv. buitenlands strafrecht om te beslissen over een uitlevering,
buitenlands belastingrecht om de Belgische belasting op buitenlandse inkomsten te bepalen,
e.d.m.

b) In het p r i v a a t r e c h t  daarentegen past de rechter zonodig wel vreemd recht toe.

Doch in het klassieke IPR verschilt een privaatrechtelijk rechtsconflict nog om een andere
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reden van een publiekrechtelijke rechtsconflict. Dit was de verdienste van de Carl Friedrich
von Savigny

2
. Savigny g a a t  n a m e l i j k  n i e t  m e e r  u i t  v a n  d e  r e g e l ,

m a a r  v a n  d e  r e c h t s v e r h o u d i n g , en vraagt zich af waar hij haar zetel (“Sitz”)
heeft, met welke rechtsorde zij het nauwst verbonden is, om dan de regels van die rechtsorde
erop toe te passen. In dit stelsel wordt er dus van uitgegaan :
a) dat de rechter de toepasselijke regel toepast, ongeacht of die tot zijn eigen rechtsorde
behoort of niet;
b) dat eerst bepaald wordt welke rechtsorde toepasselijk is op een bepaald vraagstuk (dit
gebeurt door middel van een verwijzingsregel, zie volgend nr.), en dan pas bepaald wordt
welke regel die rechtsorde heeft voor dat vraagstuk.
Dit tweede beginsel noemt men ook “de blinddoek van von Savigny

3
 : het toepasselijke recht

wordt door de rechtstoepasser in beginsel “blindelings” bepaald, d.w.z. zonder dat men de in-
houd ervan reeds heeft bezien.

4. DE VERWIJZINGSREGEL - In dit stelsel wordt dan ook gepoogd om voor elk soort
rechtsverhouding, voor elk soort vraagstuk (d.i. “verwijzingskategorie”) een regel op te stellen
die bepaalt welk recht daarop van toepassing is (d.i. de “verwijzingsregel”), juister nog de be-
palende factor aangeeft waarmee tussen de verschillende mogelijke rechtsorden wordt gekozen,
anders gezegd waarmee aan een rechtsorde wordt aangeknoopt (“aanknopingsfactor”) (zie
voor deze begrippen verder nr. 6). Een verwijzingsregel geeft dus geen inhoudelijke oplossing
voor een rechtsvraagstuk, maar verwijst enkel naar het toepasselijke recht, namelijk door te
bepalen wat de beslissende aanknopingsfactor is om het toepasselijke rechtsstelsel te kiezen.
Verwijzingsregels kunnen dus zowel naar het eigen recht van de rechter als naar een ander recht
verwijzen.

In het stelsel van von Savigny bestaat het internationaal privaatrecht dus - louter - uit verwij-
zingsregels, niet uit inhoudelijke regels. De rechter dient dus eerst een verwijzingsregel toe te
passen, en pas daarna de inhoudelijke regels van het daardoor aangewezen recht. Idealiter
dienden deze regels te worden opgesteld los van elke bestaande rechtsorde, d.w.z. als een stel
van regels dat door alle rechtsorden zou worden erkend, en op grond waarvan het toepasselijke
recht zou kunnen worden bepaald, ongeacht de rechter voor wie de zaak aanhangig is. Deze
verwijzingsregels ontstonden vaak door de bestaande afbakeningsregels te “bilateralizeren”.
Zo zijn de enkele IPR-regels die we in het B.W. van 1804 vinden nog “unilateraal” opgesteld,
maar werden zij door de rechtsleer en rechtspraak - onder invloed van v. Savigny -
“gebilateralizeerd”.

Vb. art. 3, lid 2 en 3 B.W. :
“Onroerende goederen, ook die welke in het bezit zijn van vreemdelingen, worden beheerst door de Belgische

wet.

De wetten betreffende de staat en bekwaamheid van de personen zijn toepasselijk op de Belgen, ook wanneer zij

                                                
2
 1779-1861, hoogleraar te Berlijn, publiceerde in 1849 zijn achtste deel van het "System des heutiges

Römischen rechts" dat handelt over rechtsconflicten.
3
 Titel van een boek van J. DEELEN, Scheltema & Holkema Amsterdam 1966.
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in het buitenland verblijven”.

In bilaterale vorm zouden zij luiden :

“Onroerende goederen worden beheerst door de wet van de ligging, ongeacht in wiens bezit ze zijn.

De staat en bekwaamheid van de personen wordt beheerst door hun nationale wet, ook wanneer zij in het

buitenland verblijven”.

5. VEELHEID EN EENHEID VAN VERWIJZINGSREGELS - Zoals gezegd zou in het ideaal
van v. Savigny het internationaal privaatrecht bestaan uit een universeel stel verwijzingsregels,
opgesteld door de rechtsleer en door alle rechtsorden erkend. In werkelijkheid echter ontwik-
kelde elk land zijn eigen verwijzingsregels. Alleen al om die reden (verderop worden er ook
andere aangegeven), werd het ideaal waarbij hetzelfde recht zou worden toegepast, ongeacht
door welke rechter een geschil werd beoordeeld, nooit bereikt.  

Wel is het zo dat in de meeste landen de verwijzingsregels gebilateralizeerd werden, maar daar-
om zijn ze nog niet uniform

4
.  

Vanaf het laatste stuk van de negentiende eeuw werden vele pogingen ondernomen om
minstens de verwijzingsregels één te maken, waarvan sommige met sukses. De belangrijkste
instantie die zich bezighield (en bezighoudt) met de éénmaking van de verwijzingsregels is de
Haagse Conferentie (van internationaal privaatrecht). Verder ook de Raad van Europa en sinds
vrij kort ook de EG. Sinds het Verdrag van Amsterdam is de bevoegdheid over IPR
overgeheveld naar de “eerste pijler” (EG).

Vb.  Haagse Verdrag betreffende het recht dat van toepassing is op de internationale koop van roerende

lichamelijke zaken, 15 juni 1955 (door België destijds geratificeerd maar intussne opgezegd); Haags Verdrag van

2 oktober 1973 inzake de wet die van toepassing is op onderhoudsverplichtingen (nog niet geratificeerd door

België, wel het Haags Verdrag van 24 oktober 1956 op de wet toepasselijk op onderhoudsverplichtingen t.a.v.

kinderen); Haags Verdrag betreffende het toepasselijk recht op de vertegenwoordiging, 14 maart 1978; enz...

Vb. Verdrag van de Raad van Europa van 28 januari 1981 tot bescherming van personen tegenover de

geautomatiseerde verwerking van persoonsgebonden gegevens.

In dit hoofdstuk wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de éénmaking van de verwij-
zingsregels in het raam van de EG. Ook daar wordt immers gepoogd om in bepaalde domeinen
minstens tot eengemaakte verwijzingsregels te komen, dit nadat eerder geprobeerd werd om tot

                                                
4
 Eén van de problemen die ontstonden door het gelden van uiteenlopende verwijzingsregels staat bekend als het

vraagstuk van het "renvoi". Stel dat een verwijzingsregel van één land voor de oplossing van een bepaald
vraagstuk verwijst naar een bepaald rechtsstelsel, maar dat dat aangewezen rechtsstelsel volgens zijn eigen regels
van IPR niet van toepassing is : moet men dan met die IPR-regels van dat land rekening houden en eventueel
door- of terugverwijzen (renvoi) ? Bepaalde Verdragen, waaronder het nog te bespreken EVO-Verdrag, sluiten
deze mogelijkheid uitdrukkelijk uit (Art. 15 EVO. Uitsluiting van herverwijzing : "Wanneer dit Verdrag de
toepassing van het recht van een land voorschrijft, worden daaronder verstaan de rechtsregels die in dat land
gelden met uitsluiting van het internationaal privaatrecht"). Deze bepaling is echter dubbelzinnig, omdat zij ook
de uitsluiting zou kunnen meebrengen van materiële (= inhoudelijke) regels van dat land die in het bijzonder
internationale rechtsbetrekkingen regelen.
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ééngemaakte bevoegdheidsregels te komen (zie daarvoor verder het Hoofdstuk over de E.Ex
Verordening.). Op dit ogenblik is meer bepaald een Verdrag in werking dat de op contractuele
verbintenissen toepasselijke wet bepaalt, het Verdrag van Rome 1980, afgekort E.V.O.
(Europees Verdrag Overeenkomstenrecht) (in België ingevoerd door de W. 14 juli 1987),
verdrag dat binnekjort wordt omgevormd tot een Verordening.

6. OPSOMMING VAN DE BELANGRIJKSTE VERWIJZINGSREGELS - Elk van de ver-
wijzingsregels omvat dus steeds een verwijzingskategorie en een aanknopingsfactor.

De v e r w i j z i n g s k a t e g o r i e , d.i. de kategorie van problemen waarvoor éénzelfde
verwijzingsregel geldt, kan een n a u w k e u r i g e  e n  b e p e r k t e  r e c h t s v r a a g
betreffen of een z e e r  r u i m e  o m v a n g  hebben.

Belangrijkste voorbeelden van ruime kategorieën :
- staat en bekwaamheid worden bepaald door de wet van de nationaliteit;
- voor eigendom en zakelijke rechten geldt de lex rei sitae, d.i. de wet van de ligging;
- voor contractuele verbintenissen geldt de partij-autonomie, d.w.z. kunnen partijen het
toepasselijke recht kiezen. Is er geen rechtskeuze, dan geldt een subsidiaire aanknopingsfactor,
namelijk het recht waarmee de overeenkomst het nauwst is verbonden (zie verder);
- voor aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad is het recht van de plaats van de onrechtmatige
daad toepasselijk, doch dit kan zowel de plaats van de daad als die van het intreden van de
schade zijn.

Een voorbeeld van een heel specifieke kategorie :
Lid 3 van artikel 3 van het verdrag van 15 juni 1955 nopens de op de internationale koop van
roerende lichamelijke zaken toepasselijke wet: “Bij een koop ter beurze of op een openbare
veiling wordt de koop beheerst door de interne wet van het land waar de beurs zich bevindt of
waar de openbare veiling is gehouden”. De verwijzingskategorie is hier : een koop op een beurs
of op een openbare veiling. (NB. Dit Verdrag is intussen door België weer opgezegd)

Het werken met verwijz ingskat egorieën betekent dus dat elk vraagstuk eerst moet gekwa-
lificeerd worden, d.i. in een bepaalde kategorie ondergebracht. Dit veroorzaakt problemen, om-
dat niet alle rechtsstelsels dezelfde kategorieën kennen. Vb. de trust.

Ook de aanknop ingsfact oren kunnen zeer verschillend zijn. Problemen daarbij zijn bv. dat
de aanknopingsfakor zelf een juridisch begrip kan zijn, dat niet éénvormig is - bv. de
nationaliteit : denk aan het vraagstuk van de dubbele nationaliteit - of dat de aanknopingsfactor
“mobiel” kan zijn, d.w.z. in de loop van de tijd veranderen - bv. verandering van nationaliteit
(zie verder volgend nr.). Ook kan het zijn dat de primaire aanknopingsfactor niet bestaat. Bv.
de primaire aanknopingsfactor bij verbintenissen uit overeenkomst is het door partijen
gekozen recht. Indien partijen géén recht gekozen hebben, moet op een andere manier worden
aangeknoopt aan een rechtsstelsel. Men spreekt dan van een subsidiaire aanknopingsfactor.

7. HET E.V.O. - Het  Europ ees  verdrag inz ake het  recht  dat  van t oep ass ing is  op
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verbint enissen uit  overeenkomst  (EVO)
5
 is gesloten te Rome op 19 juni 1980 en werd

letterlijk overgenomen in het Belgische recht door de Wet van 14 juli 1987 (alleen de
nummering van art. 1 en 2 verschilt).

Art. 1. (2 in de Wet). Toepassingsgebied. Dit artikel geeft de omvang aan van de
verwijz ingskat egorie. Zie daarvoor ook art. 8, 1 en art. 10 en art. 14 lid 1.
De bepaling somt ook een reeks uitzonderingen op. Zo bv. :
- trusts (een Haags Verdrag, zie verder)
- vertegenwoordiging (een Haags Verdrag, zie hoger)
- arbitrage-overeenkomsten (geregeld door internationale Verdragen)
- overeenkomsten betreffende de bevoegde rechter (geregeld door de E.Ex. Verordeningen en
internationale Verdragen)
- wettelijke onderhoudsverplichtingen (niet : conventionele)
- verhandelbare wissels, cheques, e.d. (Geneefse Verdragen van 7 juni 1930 (wisselbrief) en 19
maart 1931 (cheque))
- verzekeringsovereenkomsten met dekking van risiko’s in de EG (daarover bestaan er EG-
Richtlijnen)

6
.

Verder zijn er afwijkingen in een aantal richtlijnen, m.b. iz. verbruikersbescherming
7
.

Opmerking   . Voor de bepaling van de toepasselijke wet bij koopovereenkomsten bestaat er ook een Haags

Verdrag van 15 juni 1955 betreffende het recht dat van toepassing is op de internationale koop van roerende

lichamelijke zaken (door België goedgekeurd W. 21 september 1962, maar intussen weer opgezegd), niet te

verwarren met het verder besproken en intussen ook door België opgezegde  Haags kooprecht of LUVI; Art. 21

(en 24) E.V.O. bepalen dat dergelijke bijzondere Verdragen voorrang hebben op het E.V.O.; dat geldt natuurlijk

alleen voor die EU-lidtstaten die die Verdragen geratificeerd hebben.

Art. 3. Primaire aanknop ingsfact or : rechtskeuze (wilsautonomie)

Uitzonderingen : de afwijking van de dwingende bepalingen van het “normaal” (d.i. zonder
rechtskeuze) toepasselijke recht wordt beperkt door :
- Art. 3, lid 3 :  Indien alle element en t ot  één land behoren en de partijen zelf een
buitenlands recht kiezen, blijft al het dwingend recht van het recht dat zonder deze
rechtskeuze van toepassing zou zijn gelden. Enkel het regelend recht kan het rechtsstelsel
volgen dat gekozen werd.
- Art. 5, lid 2 en art. 6, lid 1 : Indien het gaat om een individuele arbeidsovereenkomst  of

                                                
5
     Literatuur    : Th. DE BOER, "The EEC Contracts Convention and the Dutch Courts. A methodological

Perspective", 54. Rabels Zeitschrift 1990, 24 v.; L. GAROFALO, “Volontà delle parti e norme imperative nella
convenzione di Roma sulla legge applicabile ai contratti e nel nuovo sistema italiano di diritti internazionale
privato”, Riv. Dir. int. priv. e proc., 469; O. LANDO, "Party autonomy in the EC Convention on the law
applicable to contractual obligations", in , 191 v.
6
 Zie daarvoor J. BASEDOW, "Das neue Internationale Versicherungsvertragsrecht", NJW 1991, 785 v.

7
 Zie voor een studie hiervan N. REICH, “EG-Richlinien und internationales Privatrecht”, in (P. Lagarde & B.

von Hoffmann) L’européanisation du droit international privé - Die EuropÄisierung des internationalen
Privatrechts - The Europeanisation of international private law, ERA Trier / Bundesanzeiger 1996, 109 v.
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om bepaalde verbruikersovereenkomst en (omschreven in art. 5, lid 1, 4 en 5), blijft al het
dwingend recht ter bescherming van de werknemer c.q. verbruiker van het recht dat zonder de
rechtskeuze van toepassing zou zijn, gelden (toepassing van het “Schutzprinzip”, “protection
principle”; vgl. daarmee bv. art. 4 van het Haags Verdrag op het recht toepasselijk op
onderhoudsverplichtingen : gewone verblijfplaats van de onderhoudsgerechtigde).

Art. 4. Subs idiaire aanknop ingsfact or : nauwste verbondenheid Dit is de regel die het
dichtste staat bij de leer van von Savigny. De “nauwste verbondenheid” wordt uitgewerkt aan
de hand van een aantal vermoedens. Het belangrijkste vermoeden (voor alle overeenkomsten)
houdt in dat de overeenkomst in beginsel het nauwst is verbonden met het land van de
verblijfplaats van de schuldenaar van de “kenmerkende prestatie”, d.i; de prestatie de de
overeenkomst kenmerkt tot een overeenkomst van een bepaalde soort. Dit is dus de
verbintenis van de verkoper, de aannemer, de verhuurder, enz.

Voor bepaalde overeenkomsten vinden we een andere subsidiaire aanknopingsfactor :
- art. 5, lid 3 (genoemde verbruikersovereenkomsten : gewone verblijfplaats van de verbruiker),
- art. 6 lid 2 (individuele arbeidsovereenkomsten : land waar hij ter uitvoering van de
overeenkomst gewoonlijk zijn arbeid verricht, of waar de vestiging die hem in dienst heeft
genomen zich bevindt (als hij in meer dan één land te werk is gesteld).

Art. 9. Voor de vorm geldt een alt ernat ieve aanknop ingsfact or
Voor de vormvereisten volstaat het aan de regels van één van beide betrokken rechtsstelsels te
voldoen. Zo ook voor bepaald problemen van bewijs (art. 14 lid 2).

C. ENKELE BIJZONDERE VRAGEN.

8. REGLES D’APPLICATION IMMEDIATE - Ook in het privaatrecht of bij de beoordeling
van privaatrechtelijke verhoudingen vinden we nog steeds rechtsregels, waarvan de wet bepaalt
dat ze moeten toegepast worden zodra de belangen van het land in het geding zijn, en dit
ongeacht het recht dat voor het overige van toepassing is op die rechtsverhouding. Het gaat
dus om gevallen waar het recht dat een bepaalde regel uitvaardigt ook het toepassingsgebied
ervan afbakent. We noemen dergelijke regels voorrangregels, in het Frans règles d’application
immédiate in het Duits Eingriffsnormen

8

Vb. De Belgische wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd

verleende concessies van alleenverkoop (BS 5-10-1961). Deze wet, die bestaat uit regels van het dwingend recht,

beschermt zeer sterk de belangen van de concessiehouder. De concessiegever zal vrij vlug veroordeeld worden tot

het uitbetalen van vergoedingen. Nergens in de EEG bestaat er een wetgeving over concessies van alleenverkoop

waarin de concessienemer zo beschermd wordt.

Deze wet bepaalt dat de Belgische rechter deze regels altijd moet toepassen als de alleenverkooprechten geheel

                                                
8
     Literatuur    (behalve de reeds hogervermelde) : R. PIROUX, "L'incidence des lois de police sur les contrats

économiques internationaux", Rev. Dr. ULB 1994, 129 v.; W. WAUTERS & K. WAUTERS-LAMBEIN, "De
exceptie van internationale openbare orde. Enkele toepassingen in het I.P.R.", T.G.R., 1995, 131.
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het Belgische grondgebied of een deel ervan betreffen. Bijgevolg bepaalt de wet haar eigen toepassingsgebied en

is ze dus “une règle d’application immédiate”.

Het gaat om regels die de staatkundige, sociale of economische belangen van een staat
beschermen. Zij worden geacht van openbare orde te zijn, meer bepaald van “internationale
openbare orde” doch het gaat wel om een bijzondere vorm van regels van openbare orde.

Het EVO kent ook de excep t ie van op enbare orde (art. 17 EVO). Men kan de toepassing
van buitenlands recht krachtens deze bepaling weren als dit kennelijk in strijd zou zijn met de
openbare orde. Daartoe is het dus niet voldoende dat de regel in een zuiver inwendige
verhouding van openbare orde zou zijn (zoals bv. de gehele staat en bekwaamheid van
personen : dit verhindert niet dat behoudens uitzonderingen in beginsel wel het buitenlands
familierecht wordt toegepast).

Naast die vrij beperkte internationale openbare orde spelen ook nog règles d’application
d’immédiate . Voorrangsregels  of règles d’application d’immédiate  zijn regels die maar
toegepast worden wanneer deze belangen in gevaar zouden zijn en waarbij duidelijk is
aangegeven onder welke voorwaarden zij worden toegepast. Het toepassingsgebied is meestal
territoriaal. In België worden zij beschouwd als “lois de police”, politiewetten (art. 3 B.W.)
(“politie” heeft hier natuurlijk de ruime betekenis van staatkundig-economisch beleid).
Inderdaad hebben zij meer met publiekrecht dan met privaatrecht te maken.

In internationale IPR-Verdragen wordt doorgaans geen afbreuk gedaan aan het recht van elke
staat om dergelijke regels af te kondigen, en de verplichting van de rechters van die Staat om
die regels toe te passen. Zo ook bepaalt art. 7, 2 EVO : “Dit Verdrag laat de toepassing
onverlet van de bepalingen van het recht van het land van de rechter die ongeacht het op de
overeenkomst toepasselijke recht, het geval dwingend beheersen”.

Wel wordt meermaals geoordeeld dat dergelijke verplichting enkel bestaat voor de rechters van
dat land, en niet voor arbiters.

Uitzonderingen op de toepasselijkheid van dergelijke règles d’application d’immédiate worden
wél gemaakt door een aantal Verdragen die erkenningsregels  bevatten, namelijk wanneer het
gaat om de erkenning van in het buitenland geldig ontstane rechtstoestanden die normaal geacht
worden in te druisen tegen openbare orde of dwingend recht van het land van de rechter (of
altans zo geacht worden in de gegeven omstandigheden) (zie verder nr. 10 en 11).

Ook mag een binnenlandse règle d’application d’immédiate niet toegepast worden indien deze
in strijd is met het Europees gemeenschapsrecht, dit ondanks art. 7 E.V.O.
Belangrijke toepassingen daarvan worden besproken in hoofdstuk III.

9. TOEPASSING VAN BUITENLANDSE REGLES D’APPLICATION IMMEDIATE ? -
Minder duidelijk is vooral wat de houding dient te zijn van een buitenlandse rechter. Stel, een
concessie-overeenkomst wordt ingevolge het EVO-Verdrag (c.q. Belgische wet van 1987)
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beheerst door niet-Belgisch recht, maar heeft wel betrekking op het Belgisch grondgebied.
Moet de vreemde rechter de Belgische concessiewet toepassen ?

In 1966 heeft de Nederlandse Hoge Raad
9
 geoordeeld dat de Nederlandse rechter rekening mag

houden met buitenlandse règles d’application immediate. Dit berust op de gedachte van een
zekere “voorkomendheid” ten aanzien van buitenlandse staten door rekening te houden met
hun wezenlijke belangen.

Het betrof de volgende casus. In 1954 liet Van Nievelt Goudriaan een lading aardappelen via Antwerpen naar

Rio de Janeiro verschepen. In Rio de Janeiro stelt men schade vast aan de partij aardappelen. De verzekeraars

betalen de schade en stellen op hun beurt Van Nievelt Goudriaan aansprakelijk en menen dat het Belgisch recht

toegepast moet worden. Dit omdat de Belgische rechtspraak ervan uitging dat bij verscheping vanuit een

Belgische haven steeds het Belgische recht dient te worden toegepast. Van Nievelt Goudriaan meent dat

Nederlands recht van kracht is omdat dit zo bepaald was in de kognossementen (verhandelbare vrachtbrieven). In

het kognossement stond uitdrukkelijk dat het Nederlands recht moest toegepast worden; de Hoge Raad oordeelt

dan ook dat op basis van dit gegeven de Nederlandse rechter in beginsel het gekozen recht moet toepassen, maar

dat hij de toepasselijke Belgische règles d’application immédiate kan toepassen. Bij de beslissing of de rechter

met het buitenlands dwingend recht rekening zal houden moet hij zich laten leiden door zijn opvatting over de

aard en het voorwerp van dat dwingend recht en over de gevolgen van zijn beslissing.

Deze mogelijkheid werd gekodificeerd in art. 7, lid 1 EVO : In elk geval kan steeds, niette-
genstaande de toepassing van het recht van een bepaald land, gevolg worden gegeven aan
dwingende bepalingen van het recht van een ander land waarmee de verbintenissen nauw
verbonden zijn

10
.

Verwacht wordt dat hiervan zelden gebruik zal worden gemaakt. Sommige lidstaten hebben
overigens bij de ratifikatie deze mogelijkheid uitgesloten.

10. HET CONFLIT MOBILE - De aanknopingsfactor kan ook “mobiel” zijn, d.i. zelf aan
wijziging onderhevig.

Voorbeelden.
1. We noemden reeds het voorbeeld van een wijziging van nationaliteit. Vgl. ook een wijziging
van woonplaats. Dit is bv. een probleem wanneer het huwelijksvermogensrecht bepaald wordt
door de nationaliteit of woonplaats va partijen.
2. Een ander kenmerkend voorbeeld van een “conflit mobile” vinden we bij de verplaatsing van
roerende goederen. De ligging van goederen bepaalt immers in beginsel hun eigendomsstatuut,
juister nog welk recht hun eigendomsstatuut bepaalt. Het gaat hier dus niet meer om de
verbintenissen uit overeenkomst (zoals in het EVO-Verdrag), maar om de eigendom en

                                                
9
 Hoge Raad 13 mei 1966, Ars aequi 1968, 342, noot W.C.L. van der GRINTEN, R.C.D.I.P. 1967, 522 noot

A.V.M. STRUYCKEN.
10

     Literatuur    : G. van HECKE, "Regels of richtlijnen in het internationaal privaatrecht", in De hanteerbaarheid
van het recht, opstellenbundel L.D. Pels Rijcken, Tjeenk Willink Zwolle 1981, 39-45.
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beperkte zakelijke rechten (ook zakelijke zekerheden). Het conflict ontstaat wanneer de regels
m.b.t. die rechten op roerende goederen verschillen in het land waarheen de goederen verplaatst
worden.

In al die gevallen van “conflit mobile” moet de verwijzingsregel dus aangevuld worden met een
bijkomende regel, die nader bepaalt welke problemen binnen de verwijzingskategorie door
welke aanknoping worden beheerst. Daarbij zijn er grofweg twee mogelijkheden : ofwel blijft
de eerste aanknoping gelden, ofwel verandert het toepasselijke recht in de tijd telkens wanneer
de aanknopingsfactor gewijzigd is. Hier rijst dus een vraagstuk van “overgangsrecht” (d.i.
werking van de toepasselijke regel in de tijd).

Wat het eigendomsstatuut van roerende goederen betreft, geldt traditioneel de laatste opvatting
: het eigendomsstatuut verandert telkens wanneer een roerend goed verplaatst wordt van één
rechtsgebied naar een ander. Meer bepaald bij roerende zekerheden doet dit vele vragen
rijzen

11
.

Voorbeeld :

- Voor de nieuwe Faillissementswet 1997 : eigendomsvoorbehoud. Bv. Kh. Kortrijk 25 juni 1964, R.W. 1964-

65, 271 : Pauwels kocht een aantal balen wol bij de Duitse firma Fuhrmeister onder eigendomsvoorbehoud. De

Deutsch-Asiatische bank was verkrijger van de opbrengst van die verkoop. Een paar maanden na de verkoop gaat

de firma Pauwels failliet. De Deutsch-Asiatische bank tracht betaald te worden, maar de Belgische rechtbank

beslist dat de rechten van de niet-betaalde verkoper of pandhouder beheerst worden door het land van de tweede

ligging dat in dit geval België is. Wat het eigendomsvoorbehoud betreft, zal het recht van de nieuwe ligging

toegepast worden. In België is het eigendomsvoorbehoud niet tegenwerpelijk aan de schuldeisers die in

samenloop zijn (m.b. in geval van faillissement) indien het niet reeds voordien werd uitgeoefend (kass. 9

februari 1933, Pas., I, 103) , en dus zal het beding in dit geval niet kunnen worden tegengeworpen.

Vgl. verder Hof Gent 29-10-1979, BRH, 1980, 465; kh. Gent 8-1-1982, BRH 1982, 417 n. H. van HOUTTE.

- bezitloze pandrechten die in één land wel en in een ander land niet worden erkend.

D. ALTERNATIEVEN VOOR VERWIJZINGSRECHT

11. EEN OPLOSSING VOOR HET CONFLIT MOBILE EN EEN ALTERNATIEF VOOR
VERWIJZINGSREGELS : EENMAKING OF ERKENNINGSREGELS - Het vraagstuk van
het conflit mobile toont duidelijk dat het werken met verwijzingsregels alleen niet steeds tot
bevredigende oplossingen leidt voor internationale privaatrechtelijke rechtsconflicten. O.m.
daarom werd er ook naar alternatieven gezocht voor de oplossing van rechtsconflicten door

                                                
11

     Literatuur        :    G. van HECKE, "La reconnaissance en droit international privé des sûretés réelles sans
dépossession constituées à l'étranger", Rapports belges au Xe Congrès international de droit comparé,
Budapest 1978, 161 v.; G. SCHRANS,  "Het beding van eigendomsvoorbehoud en zijn externe werking
tegenover de schuldeisers van de koper van een zaak, TPR 1982; R. WELTER, "Les sûretés réelles dans les
relations entre l'Allemagne et la Belgique du point de vue du droit allemand", RDIDC, 1990, 158 v.; J.
BASEDOW, "Der kollisionsrechtliche Gehalt der Produktfreiheiten im europäischen Binnenmarkt : favor
offerentis", 59. RabelsZ 1995, (1) 41 v.
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middel van verwijzingsregels. Deze alternatieven veronderstellen omzeggens altijd een zekere
vorm van eenmaking van de toepasselijke regels. Op de verschillende vormen van eenmaking in
het algemeen wordt in Hoofdstuk III. nader ingegaan. Hieronder worden wel nog enkele
aspekten behandeld die samenhangen met het reeds besprokene.

Eenmaking is echter zeer moeilijk bereikbaar en voor een aantal problemen bestaan er dan ook
oplossingen die wellicht een stuk eenvoudiger zijn : “erkenningsregels” en “zevenentwintigste
model”.

Omdat de wijziging van het toepasselijke recht bij een conflit mobile tot grote
rechtsonzekerheid kan voeren, probeert men d.m.v. Verdragen de toepassing van genoemde
beginselen te milderen, door de regel dat de nieuwe wet onmiddellijk van toepassing wordt te
vervangen door de regel van de “eerbiedigende werking”, of anders gezegd : de e r k e n n i n g
van in een ander land reeds geldig gevestigde rechten (bv. zakelijke zekerheden).

Naast verwijzingsregels bestaan er in het I.P.R. dus eventueel ook e r k e n n i n g s r e g e l s .

Voorbeelden :

1. Haags Verdrag over de erkenning van de trust van 1 juli 1985 (in werking, maar nog niet door
België geratificeerd). De trust kan niet zomaar ingepast worden in het IPR omdat deze
rechtsfiguur grondig verschilt van onze continentale rechtsbegrippen doordat :
-) de trust een opsplitsing van het eigendomsrecht in twee soorten eigendom veroorzaakt, die
in ons recht onbekend is (wij kennen alleen de opsplitsing in naakte eigendom enerzijds en
vruchtgebruik, erfpacht, pand e.d. anderzijds). Indien bij ons goederen “fiduciair” aan een
ander worden toevertrouwd, dan verliest men daarop elk eigendomsrecht.
- de trust een afzonderlijk vermogen vormt, waar bij ons in beginsel alleen natuurlijke en
rechtspersonen een vermogen kunnen hebben en slechts één vermogen
- zodat bij een trust de persoon die goederen “fiduciair” aan een ander toevertrouwt toch
zakenrechtelijk wordt beschermd, en op die goederen niet in samenloop komt met andere
schuldeisers van de fiduciaris, maar ze uit diens boedel kan halen.

2. Verdragen over de erkenning van buit enlandse vennoot schap p en (Haags Verdrag
van 14-2-1962 en EG-Verdrag van 29-2-1968, beiden door België geratificeerd maar niet in
werking).

3. In Europa probeert men sedert lang - doch nog steeds zonder sukses - te komen tot een
erkenning van in het buitenland gevestigde z akelijke z ekerheden op  roerende goederen,
minstens op bepaalde roerende goederen (koopwaar en/of bedrijfsuitrusting). Daarvan is ook
opnieuw sprake in het kader van de vrijmaking van de financiële dienstverlening in de EG (zie
verder hoofdstuk III).
Hier blijkt de erkenning wellicht nog moeilijker dan een harmonisatie, of liever : een
wederzijdse erkenning is wellicht maar mogelijk nadat er eenvormige minstvereisten bepaald
worden bij naleving waarvan erkenning verplicht wordt. Deze werkwijze komt dicht bij de in
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hoofdstuk III. nader te bespreken harmonisatiewerkwijze in het Europees vrij-verkeer-recht.

4. Men kan ook denken aan de erkenningsregels betreffende scheidsrechterlijke of buitenlandse
rechterlijke uitspraken (zie voor het eerste o.m. de E.Ex.-Verordening, voor het tweede het
Verdrag van New York 1958).

12. ZEVENENTWINTIGSTE MODEL - Naast erkenningsregels zien we nog een andere
mogelijkheid opkomen, namelijk internationaal éénvormige regels die evenwel de bestaande
verscheidene nationale regels niet vervangen, maar ernaast bestaan. In de EG sprak men ook
van een “dertiende model” - destijds zo genoemd omdat er 12 lidstaten waren, maar dat zijn er
intussen 25, en daarbij heeft Schotland een volwaardig eigen rechtsstelsel, zodat men nu beter
van 27e model kan spreken (en vanaf 2007 van 29e model).

Dit zevenentwintigste model kan een model zijn waarvoor partijen kunnen kiezen, zoals bv. de
testamentsvorm ingevoerd door het Verdrag over het int ernat ionale t es t ament  (W. 11
januari 1983, B.S. 11 oktober 1983). Naast de toepasselijke nationale rechtsfiguren kunnen
partijen - minstens in internationale verhoudingen - ook kiezen voor een bijkomende vorm van
rechtsfiguur die in de verschillende landen eenvormig wordt ingevoerd naast de bestaande
nationale vormen. Zo kennen we reeds het Europees economisch samenwerkingsverband, het
Gemeenschapsmerk, en het Gemeenschapskwekersrecht, en sinds kort de Europese
vennootschap (societas  europaea, Verordening 8-10-2001) is er een Verdrag over een
Europees oktrooi en bestaan er ontwerpen voor een Europese Vereniging en een voorstel voor
een Eurohypotheek (zie verder hst. III).

13. MATERIELE REGELS VAN IPR - In een aantal andere gevallen wordt partijen die
vrijheid niet gegeven, maar wel een aparte éénvormige regeling gemaakt voor internationale
verhoudingen alleen. Omwille van de enorme moeilijkheden om tot eenvormig recht te komen,
is het immers vaak eenvoudiger de eenmaking te beperken tot enkel “internationale” gevallen.
Voor problemen zoals bv. het conflit mobile is een dergelijke - beperkte - eenmaking -
doorgaans voldoende. Men noemt deze regels “materiële regels van internationaal privaat-
recht”. Voorbeelden daarvan - die nog ter sprake komen (zie hoofdstuk IV) - zijn de regels
voor internationaal vervoer of voor sommige vormen van internationale koop-verkoop.

Dit veronderstelt wel dat er regels zijn die bepalen welke gevallen “internationaal” zijn en
welke gevallen zuiver nationaal. Dit soort regels zijn ook een soort  afbakeningsregels .

Materiële regels van IPR zijn wel altijd regels van het privaatrecht van één of meer
rechtsstelsels. Het komt erop neer dat een aantal rechtsstelsels, éénzijdig of op grond van een
Verdrag, voor bepaalde problemen inhoudelijke regels op te stellen die enkel gelden voor
“internationale gevallen”, die kunnen verschillen van de regels die gelden voor zuiver interne
rechtsverhoudingen. Deze regels zijn dus maar toepasselijk voor zover het normaal
toepasselijke recht ze heeft ingevoerd

12
. Binnen dat recht wordt dan een onderscheid gemaakt

                                                
12

 In sommige internationale verdragen ging men ervan uit dat de regels zouden toegepast worden zonder dat



22

tussen de materiële regels voor internationale verhoudingen en de “gewone” materiële regels
voor binnenlandse verhoudingen. In een klein land is dit niet handig, en komt er zo soms toe
om de regels voor internationale verhoudingen ook op zuiver binnenlandse toepasselijk te
maken (bv. nieuw Nederlands kooprecht, nieuwe Belgische vervoerwet).

Opmerking. Indien er niet alleen voor de verbintenissen uit koop-verkoop, doch ook voor de
eigendomsovergang en de vestiging van beperkte zakelijke rechten dergelijke materiële regels
van internationaal privaatrecht zouden gelden, dan ware het vraagstuk van het conflit mobile
opgelost. Dit is evenwel niet het geval : op het gebied van het zakenrecht blijkt het veel
moeilijker tot eenmaking te komen. Vandaar dat men o.m. op dat gebied probeert om eerst te
komen tot een erkenning van in het buitenland ontstane rechten (zie hoger)

13
.

14. MATERIELE REGELS VAN IPR EN ZEVENENTWINTIGSTE MODEL - De
invoering van materiële regels van IPR is een minder verregaande ingreep dan de hoger
genoemde voorbeelden van “zevenentwintigste model”, omdat die hoger genoemde modellen

                                                                                                                                                 
eerst op grond van de verwijzingsregels bepaald wordt welk recht in beginsel van toepassing is, dus rechtstreeks
op grond van de kwalifikatie van het geval als "internationaal" in de zin van de afbakeningsregels van dat
Verdrag. Dit was het stelsel dat vooropstond bij de opstelling van de L.U.V.I. (Loi uniforme sur la Vente
internationale d'objets mobiliers corporels, in het Engels ULIS) en de L.U.F (Loi uniforme sur la Formation
des contrats de vente internationale d'objets mobiliers corporels), eenvormige wetten van de Haagse Verdragen
van 1 juli 1964. M.a.w., het zou niet meer nodig zijn te kijken of het rechtsstelsel dat volgens de
verwijzingsregel toepasselijk zou zijn, deze eenvormige wet al dan niet had ingevoerd. Op die manier hoopte
men internationale koopovereenkomsten maximaal te harmonizeren (Het betrof natuurlijk nog steeds enkel
harmonizering van de regels betreffende internationale koopovereenkomsten, en dus geen harmonizering van het
interne kooprecht). De toepassing van de eenvormige wet (door de Verdragsluitende staten) zou enkel daarvan
afhangen, of een koopovereenkomst internationaal was volgens de omschrijving daarvan in de eenvormige wet
zelf (op zuiver interne koopovereenkomsten kan de eenvormige wet niet worden toegepast). Zie met name art. 1
LUVI. Een van de nevengevolgen van dergelijk stelsel is evenwel dat éénzelfde overeenkomst door andere regels
zal worden beheerst naargelang de rechter voor wie de zaak aanhangig zal worden gemaakt, dit zolang niet de
grote meerderheid van landen het Verdrag zou hebben ingevoerd (wat nooit gebeurde). De bevoegdheid van de
rechtbanken van het ene dan wel andere land wordt daarmee overmatig belangrijk. De meeste staten evenwel
maakten gebruik van het voorbehoud dat volgens de Haagse Verdragen (art. III) kon worden gemaakt en
bepaalden dat zij de Eenvormige Wet alleen dan zouden toepassen, indien zij deel uitmaakte van de rechtsorde
waarnaar de verwijzingsregels zou verwijzen.
Bij de hervorming van het internationaal kooprecht o.l.v. de Verenigde Naties in de CISG (Convention on the
International Sale of Goods) gesloten te Wenen op 11 april 1980 werd dit stelsel dan ook terug verlaten. Men is
teruggekeerd naar een stelsel waar de keuze van de Rechtbank die over het geschil beslist meestal niet beslissend
zal zijn voor de al dan niet toepasselijkheid van het eenvormig kooprecht. Vgl. met art. 1 LUVI de bepaling van
art. 1 CISG :  "Dit Verdrag is van toepassing op koopovereenkomsten betreffende roerende zaken tussen partijen
die in verschillende staten gevestigd zijn a. wanneer die staten verdragsluitende partijen zijn; of b. wanneer
volgens de regels van internationaal privaatrecht het recht van een verdragsluitende staat van toepassing is". Vgl.
ook art. 3 UNIDROIT-Conventie op de internationale leasing van bedrijfsmaterieel (Ottawa 28 mei 1988) : "La
présente Convention s'applique lorsque le crédit-bailleur et le crédit-preneur ont leur établissement dans des
états différents et que a) ces états ainsi que l'état où le fournisseur a son établissement sont des états
contractants, ou b) que le contrat de fourniture et le contrat de crédit-bail sont régis par la loi d'un état
contractant". Men moet dus eerst kijken welk recht toepasselijk is volgens de verwijzingsregel, en dan pas
kijken of het toepasselijke recht een aparte regeling voor internationale overeenkomsten kent of heeft ingevoerd.
De regels van de CISG zijn dus slechts toepasselijk indien het aangewezen land dit Verdrag heeft ingevoerd.
13

 Een pleidooi voor de vorming van eenvormig transnationaal recht bij o.m. K. SIEHR, "Sachrecht im IPR,
transnationales Recht und lex mercatoria", 103 v.
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niet noodzakelijk beperkt blijven tot internationale verhoudingen en dus wedijveren met de
nationale rechtsfiguren (zie verder ook hoofdstuk IV). Bij materiële regels van IPR daarentegen
hebben partijen in beginsel geen keuze.
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HOOFDSTUK II. WEDERZIJDSE ERKENNING IN HET
KADER VAN DE GRONDVRIJHEDEN IN DE EG.

INLEIDING - DOELSTELLINGEN VAN DE EG.

15. DOELSTELLINGEN - Het vrij verkeer moet gezien worden tegen de achtergrond van de
doelstellingen van de EG

14
. Art. 2 EG bepaalt daarover :

“De Gemeenschap heeft tot taak, door het instellen van een gemeenschappelijke markt en een
economische en monetaire unie en door de uitvoering van het gemeenschappelijk beleid of de
gemeenschappelijke activiteiten, bedoeld in de artikelen 3 en 4, het bevorderen van een
harmonische, evenwichtige en duurzame ontwikkeling van de economische activiteit binnen de
gehele Gemeenschap, een hoog niveau van werkgelegenheid en van sociale bescherming, de
gelijkheid van mannen en vrouwen, een duurzame en niet-inflatoire groei, een hoge graad van
concurrentievermogen en convergentie van economische prestaties, een hoog niveau van
bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu, een verbetering van de
levensstandaard en van de kwaliteit van het bestaan, de economische en sociale samenhang en
de solidariteit tussen de lidstaten”

Art. 3 lid 1 EG bepaalt vervolgens dat :” Teneinde de in artikel 2 genoemde doelstellingen te
bereiken, omvat het optreden van de Gemeenschap onder de voorwaarden en volgens het
tijdschema waarin dit Verdrag voorziet:
a) het verbod tussen de lidstaten op douanerechten en kwantitatieve beperkingen bij in- en

uitvoer van goederen alsmede van alle overige maatregelen van gelijke werking,
b) een gemeenschappelijke handelspolitiek,
c) een interne markt, gekenmerkt door de afschaffing tussen de lidstaten van hinderpalen voor

het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal,
d) (......)”.

                                                
14

 Over deze doelstellingen, zie bv. K. LENAERTS, “De Europese Unie : doel of middel”, RW 1998-99, 689 v.
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A. VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN, DIENSTEN EN PERSONEN
15

15 BIS. VIER VRIJHEDEN - Een van de grondpijlers van het gemeenschapsrecht zijn de zgn.
vier vrijheden : vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal. Daarnaast kan men
ook spreken van het vrij verkeer van vonnissen, dit op grond van de E.Ex.-Verordening (onder
B.) en in zekere zin van het vrij verkeer van buitenlands recht.

1. VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN

16. VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN - Art. 28-30 (ex-30-36) EG - Sinds 1-1-1980 geldt in
de EG een verbod van kwantitatieve in- of uitvoerbeperkingen (quota), van doeaneheffingen
tussen de lidstaten, alsook van m a a t r e g e l e n  v a n  g e l i j k e  w e r k i n g  (art. 28 (ex-
30) EG : “Kwantitatieve invoerbeperkingen en alle maatregelen van gelijke werking zijn tussen
de lidstaten verboden”). Dit verbod is zeer belangrijk voor het vrij verkeer van goederen omdat
het r e c h t s t r e e k s e  w e r k i n g  heeft en dus door partikulieren en bedrijven kan
worden ingeroepen voor de lidstatelijke rechter (zie verder hst. IV. over deze rechtstreekse
werking). Art. 30 (ex-36) staat bij wijze van uitzondering beperkingen op het vrij verkeer van
goederen toe die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van bescherming van de openbare zedelijkheid,
de openbare orde, de openbare veiligheid, de gezondheid en het leven van personen, dieren of
planten, het nationaal artistiek-historisch en oudheidkundig bezit of uit hoofde van de
bescherming van intellektuele eigendom worden

16
.

In eerste instantie hield dit een verbod in (behoudens uitzonderingen, zie hieronder) van
verschillende behandeling van binnenlandse en ingevoerde producten.
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     Literatuur         :    P. BEHRENS, “Die Konvergenz der wirtschaftlichen Freiheiten im europäischen
Gemeinschaftsrecht”, Europarecht 1992, 145 v.; K. COPPENHOLLE & W. DEVROE, "Examen de
jurisprudence. Liberté d'établissement et libre prestation de services", JTDE, 1995, 9 v.; M. FALLON,
"Variations sur le principe d'origine, entre droit communautaire et droit international privé", in Nouveaux
itinéraires en droit, Hommage à François Rigaux, 187 v. ; H. GILLIAMS, Y. van GERVEN, J. WOUTERS &
P. WYTINCK, "Kroniek van rechtspraak : Europees ondernemingsrecht januari 1993-juli 1994", TBH 1994,
743; K. MORTELMANS, “Excepties bij non-tarifaire belemmeringen : assimilatie in het nieuwe EG-verdrag ?”,
SEW 1997, 182 v.; J.C. MOITINHA DE ALMEIDA, “Les entraves non discriminatoires à la libre circulation
des personnes; leur compatibilité avec las articles 48 et 52 du traité CE”, in Festskrift til Ole Due, GEC Gads
Kopenhagen 1994, 241 v.; P. OLIVER, “La jurisprudence de la Cour de Justice relative à la libre circulation des
marchandises”, JT 1995, 203 v.; - ,  Free movement of goods in the EC, 3e uitg. (1995); W.-H. ROTH, "Die
Freiheiten des EG-Vertrages und das national Privatrecht. Zur Entwicklung internationaler Sachnormen für
europäische Sachverhalt", ZEuP, 1994, 5 v.; S. STADLMEIER, “ ‘Contrary to what has previously been
decided ...’ The search for the rule goes on”, in Legal issues of european integration 1995/2, 9 v.; H.
SWENNEN, "Vrij verkeer van goederen en vrij verkeer van diensten", in Het Europees gemeenschapsrecht, Mys
& Breesch Gent 1993
16

 Art. 30 : “De bepalingen van de artikelen 28 en 29 vormen geen beletsel voor verboden of beperkingen van
invoer, uitvoer of doorvoer, welke gerechtvaardigd zijn uit hoofde van bescherming van de openbare
zedelijkheid, de openbare orde, de openbare veiligheid, de gezondheid en het leven van personen, dieren of
planten, het nationaal artistiek historisch en archeologisch bezit of uit hoofde van bescherming van de industriële
en commerciële eigendom. Deze verboden of beperkingen mogen echter geen middel tot willekeurige
discriminatie noch een verkapte beperking van de handel tussen de lidstaten vormen.”
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Maar spoedig heeft het Hof van Justitie een zeer ruime omschrijving gegeven aan “maatregelen
van gelijke werking” in het arrest-Dassonville

17
 : “iedere handelsregeling der lidstaten die de

intracommunautaire handel al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel, kan belem-
meren”. Het kan dus ook gaan om maatregelen die zowel op binnenlandse als ingevoerde
producten van toepassing zijn en dus niet-discrimerend zijn.

17. HARMONISATIE EN TOESTAND BIJ GEBREKE DAARAAN - Om de invloed van
deze uitzonderingen te beperken en het vrij verkeer van goederen dus verder te bevorderen,
voerde - en voert - de EG een harmonisatiepolitiek op het gebied van de regelingen die het vrij
verkeer beperken met het oog op de genoemde doeleinden van algemeen belang. Men spreekt
daarbij ook van “positieve integratie”.

De EG heeft zo vele regels uitgewerkt om voor bepaalde goederen de regels betreffende de
vervaardiging, verpakking, op de markt brengen, e.d.m. c.q. voor bepaalde diensten de regels
betreffende de levering daarvan één te maken of minstens te harmonizeren. In sommige
gevallen is deze harmonisatie zelfs “uitputtend” (d.i. volledig) - bv. de kosmetika-richtlijn
76/768/EEG van 27-7-1976.

Aangezien dergelijke harmonisatie evenwel slechts traag kan verlopen en intussen zeer
gedeeltelijk is, rees de vraag of bij gebreke van harmonisatie, elke lidstaat het vrij verkeer
beperkende, doch niet discriminerende, maatregelen mochten nemen met het oog de op de
genoemde algemene belangen.

In het mijlpaalarrest van 20-2-1979, Cassis de Dijon, heeft het HJEG evenwel geoordeeld dat
“bij gebreke van een gemeenschappelijke regeling belemmeringen van het intragemeenschaps-
verkeer als gevolg van dispariteiten van de lidstatelijke wettelijke regelingen op de verhandeling
van een product moeten worden aanvaard v o o r  z o v e r  dringende (moet zijn : dwingende)
behoeften, o.m. verband houdende met de doeltreffendheid van de fiscale controles, de
bescherming van de volksgezondheid, de eerlijkheid der handelstransacties en de bescherming
van verbruikers, ze n o o d z a k e l i j k  maken” en in casu beslist dat de ingeroepen
rechtvaardiging ook door minder belemmerende maatregelen kan worden bereikt en de regel
(minimum alkoholgehalte) dus ongeldig was voor producten die in een andere lidstaat
rechtmatig zijn voortgebracht en in de handel gebracht.

De lidstatelijke regel wordt dus onder bepaalde voorwaarden terzijde gesteld, ook al is er nog
geen gemeenschappelijke regeling. Men kan dit “negatieve integratie” noemen (i.t.t. positieve
integratie, hierboven vermeld).

Het HJEG verruimde aldus het verbod, door het ook te laten spelen voor niet-geharmonizeerde
materies, maar paste tegelijk ook een “rule of reason” toe, een redelijkheidstoets door te
beslissen dat zolang het niet-discriminereden maatregelen betrof, ook andere
rechtvaardigingsgronden dan deze opgesomd in art. 30 (ex-36) EG konden worden aanvaard.Zo
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 HJEG 11-7-1974, 8/74,  Prokureur des Konings t. Dassonville
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werd in het arrest-Cassis de Dijon ook de verbruikersbescherming als een dergelijk algemeen
belang werd aanvaard. In andere arresten aanvaardde het HJEG beperkingen om redenen van
milieubescherming, koherentie van de belastingregeling, bescherming van de cultuur en
cultureel-maatschappelijke redenen (zie voor het laatste het arrest-Torfaen

18
), pluriformiteit

van de pers
19

.

Bij discriminerende maatregelen is de lijst evenwel beperkend
20

. In het arrest-Waalse
afvalstoffen 

21
 werd dit beginsel nogmaals bevestigd, maar in feite toch terzijde geschoven. Op

merkwaardige wijze werd geoordeeld dat er in casu geen discriminatie was, onder meer met een
beroep op het beginsel dat milieu-aantastingen bij voorrang aan de bron moeten worden
bestreden (de beginselen van zelfverzorging en nabijheid (ook “bronbeginsel” genoemd), die te
vinden zijn in de afvalstoffenrichtlijnen

22
).

18. EVENREDIGHEIDSBEGINSEL- Het arrest-Cassis de Dijon past bij de beoordeling van
de noodzakelijkheid van de beperkende maatregel het e v e n r e d i g h e i d s b e g i n s e l  toe.
Om die evenredigheid te beoordelen wordt nagegaan of er andere, minder belemmerende,
middelen zijn om datzelfde doel te bereiken.

Dit laatste is nog duidelijker gesteld in het arrest-Rau
23

 : “Heeft een lidstaat de keuze tussen
verschillende middelen waarmee hetzelfde doel kan worden bereikt, dan moet hij het middel
kiezen dat het vrije handelsverkeer het minst belemmert”. Dit arrest betrof de verplichting om
margarine in een bepaalde vorm te verpakken om ze duidelijk van boter te onderscheiden.

De Europese rechtspraak geeft vele voorbeelden van deze maat s t af van het  mins t
belemmerende alt ernat ief. In een aantal gevallen komt dit er ook op neer dat een reeds in
een andere lidstaat uitgevoerde maatregel in beginsel niet meer moet worden overgedaan (non-
dup likat iebeginsel).
- Zelfs enkel maar een verplichte vermelding op het etiket van ingevoerde producten in dit
geval likeur) is een te grote belemmering, indien het oorspronkelijke etiket van het ingevoerde
product tenminste evenveel informatie verschaft  en die informatie voor de verbruiker even
begrijpelijk is : Fietje

24
.

- Bij edele metalen kan wel een gehaltemerk worden geëist; de lidstatelijke rechter moet
oordelen of buitenlands gehaltemerk duidelijk genoeg is. Een merk met vervaardigingsdatum
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 HJEG 23-11-1989, 145/88, Torfaen Borough Council t. B & Q .
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 HJEG 26-6-1997, Vereinigte Familiapress t. Heinrich Bauer Verlag, 368/95.
20

 zie HJEG, 113/80, Commissie t. Ierland; HJEG 10-1-1985, Centres distributeurs Leclerc t. Au blé vert,
2229/83; HJEG 15-12-1995, Bosman., verder besproken.
21

 HJEG 9-7-1992, 2/90, Commissie t. België.
22

 Deze beginselen gelden enkel voor afvalstoffen zonder nuttige toepassing en mogen niet worden ingeroepen
om het vrij verkeer te beletten van afvalstoffen bestemd voor nuttige toepassing (HJEG 25-6-1998, 203/96,
Chemische Afvalstoffen Dusseldorp BV t. Ministerie VROM).
23

 HJEG 10-11-1982, Rau.
24

 HJEG 18-12-1980, 27/80, Openbaar Ministerie Nederland t. Fietje .
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kan niet worden geëist
25

.
- Een verplichte statiegeldregeling voor drankverpakkingen werd niet overdreven geacht, omdat
er volgens het Hof geen minder belemmerende maatregelen zijn met hetzelfde resultaat
(Deense-flessen-zaak)

26
. Wel onevenredig werd het vereiste geacht, dat het om een door het

Deens bureau voor milieubescherming goedgekeurd model van verpakking moest gaan, waarbij
dit Bureau een soort numerus clausus (beperkt aantal) verpakkingen hanteerde.
- Het verplicht voorschrijven van een bepaalde taal op het etiket werd in strijd geacht met de
regel dat het etiket (slechts) “in een gemakkelijk begrijpbare taal” moet zijn, regel vroeger
opgenomen in RL 79/112 van 18-12-1978 betreffende de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der lidstaten inzake etikettering en presentatie van levensmiddelen bestemd voor
de eindverbruiker alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame. Volgens de arresten-Piageme
moest de lidstatelijke rechter moet in feite oordelen of de vermeldingen gemakkelijk begrijpbaar
zijn voor de doorsnee-verbruiker; de begrijpelijkheid kan echter zowel uit de woorden als uit
andere tekens op het etiket voortvloeien

27
. Onder druk van o.m. Vlaanderen werd de Richtlijn

evenwel gewijzigd, zodat nu het gebruik van de officiële streektaal wel verplicht kan worden
voorgeschreven (mits het een officiële EG-taal is), althans voor de verplichte vermeldingen op
het etiket

28
.

- Lidstaten mogen niet nodeloos nieuwe onderzoeken of laboratoriumproeven eisen wanneer
die reeds in een andere lidstaat zijn verricht en de uitslagen ter beschikking kunnen worden
gesteld : arrest-Brandsma (in casu een product voor tegelreiniging)

29
. Wel toegelaten zijn niet-

discriminerende steekproefsgewijze controles waarbij ook rekening wordt gehouden met reeds
verrichtte controles

30
.

- Voorschriften voor de samenstelling van voedingsproducten moeten daadwerkelijk worden
gerechtvaardigd op grond van de volksgezondheid, om op ingevoerde producten te kunnen
worden toegepast, zoniet zijn ze in strijd met art. 28 (ex-30) EG, bv. voorschriften voor de
samenstelling van brood (arrest-Morellato)

31
.

- Betreffende reklame die aan producten bepaalde gezondheidseigenschappen toeschrijft, is het
overdreven deze reklame te verbieden in alle gevallen waarin deze eigenschap niet uitdrukkelijk
door de wet is erkend (zoals de Oostenrijkse Kosmetikverordnung deed), omdat de
verbruikersbescherming kan worden verzekerd door minder beperkende maatregelen, zoals bv.
dat deze reklame slechts mag als de fabrikant of verkoper bewijs aanbrengt voor de feitelijke

                                                
25

 HJEG 22-6-1982, 220/81 Robertson (zilvermerken); HJEG 15-9-1994, 293/93 Houtwipper (goud- en
zilvermerken).
26

  HJEG 20-9-1988, Commissie t. Denemarken, 302/86. Zie echter de kritiek op dit arrest door J.H. JANS,
SEW 1990, 485, wat betreft de al dan niet noodzakelijkheid van een retourstelsel voor het afval- en milieubeleid.
27

 HJEG 18-6-1991, 369/89, Piageme t. bvba Peeters ; en de verduidelijkingen in het tweede arrest-Piageme t.
Peeters, HJEG 12-10-1995, 85/94, besproken in RW  1995-96, 1062 door G. STRAETMANS. Vgl. ook het
“Apfelmus"-arrest. Zie ook nog HJEG 3-6-1999, 33/97, Colim t. Bigg’s Continent Noord.
28

 Art. 13 bis van de RL, zoals gewijzigd bij RL 97/4 van 27-1-1997.
29

 HJEG 27-6-1996, 293/94, Brandsma
30

  HJEG 5-6-1997, A. Celestini t. Saar-Sektkellerei Faber, 105/94.
31

  HJEG 13-3-1997, Morellato t. USL Pordenone, 358/95, ook in EuZW 1997, 574. In deze zaak voerde de
Italiaanse overheid geen enkel concreet element aan ter rechtvaardiging.



29

juistheid van de reklame (arrest-österreichische Unilever)
32

.
- Buitenlandse tijdschriften kunnen niet geweerd worden omdat ze prijsvragen bevatten,
hoewel dit in het land van invoer is verboden, indien bewoners van dat land van deelname aan
die vragen worden uitgesloten (arrest-Familiapress)

33
.

19. EVENREDIGHEIDSTOETS - NADERE UITWERKING - Impliciet laten deze arresten
verstaan dat de evenredigheid dus kan beoordeeld worden door na te gaan hoe andere lidstaten
dit hebben opgelost, of nog dat zij kan worden vermoed indien het  p roduct  voldoet
aan alle normen van het  land van oorsp rong (beginsel, of liever vermoeden van de
gelijkwaardigheid van de regelingen van alle lids t at en).

- Zie bv. het arrest-Clinique
34

, waar tot onevenredigheid onder meer werd besloten op grond
van de vaststelling dat de aangevochten benaming (“Clinique” voor schoonheidsproducten,
geen geneesmiddelen) in de andere landen rechtmatig was zonder dat het gebruik ervan bij de
verbruiker tot misverstanden leidt.  Omgekeerd werd in het  lifting-arrest

35
 beslist dat de

benaming “lifting” in een cosmeticaproduct kan worden verboden indien een “gemiddeld
geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument door die benaming wordt misleid
doordat hij ten onrechte meent dat het product bepaalde kenmerken heeft”.

- Vgl. ook het arrest-Mars 
36

 in verband met door het lidstatelijke recht ten onrechte verboden
vermeldingen; dit betrof een door het Duitse recht verboden vermelding “+ 10 %” op het etiket
van chokolade-ijsrepen. In dit arrest wordt uitdrukkelijk de maatstaf gehanteerd van de
verbruiker “met een gemiddeld onderscheidingsvermogen”.

Een andere element dat meespeelt bij de evenredigheidstoets is of de door een lidstaat
ingeroepen gronden elders in het eigen recht wel worden toegepast. Zo bv. werd in de veroor-
deling van het Duitse “Reinheitsgebot” voor bier

37
 onder meer overwogen dat de ingrediënten

waarvan toevoeging aan bier in Duitsland zogezegd om gezondheidsredenen was verboden,
daar wel toegelaten waren in vele andere dranken.
Deze “realistische” denkwijze van het HJEG blijkt ook uit beslissingen waarin werd
geoordeeld dat het gevaar voor misbruik, die de toepassing van een beperkende regel kan
rechtvaardigen, niet voldoende is indien dit gevaar in het litigieuze geval slechts in abstracto en
niet in concreto bestaat

38
.

- Overdreven is bv. ook het verbieden van publiciteit door middel van doorstreepte prijzen in
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 HJEG 28-1-1999, 77/97, österreichische Unilever t. Smithkline Beecham Markenartikel GmbH
33

 HJEG 26-6-1997, Vereinigte Familiapress t. Heinrich Bauer Verlag, 368/95.
34

 HJEG 2-2-1994, Verband sozialer Wettbewerb t. Clinique.
35

 HJEG 13-1-2000, 220/98, Estée Lauder Cosmetics t. Lancaster Group
36

 HJEG 6-7-1995, Verein gegen Unwesen in Handel und Wirtschaft Köln t. Mars, 470/93.
37

 HJEG 12-3-1987, Commissie t. Duitsland, 178/84.
38

 Vgl. ook inzake beperkingen van het vrij verkeer van werknemers J. BIANCARELLI, “Le principe de
proportionnalité dans l’ordre juridique communautaire”, in Le prncipe de proportionnalité, Jeune Barreau Liège
1996, (151) 164 v.
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geval de doorstreepte prijzen voorheen daadwerkelijk waren toegepast geworden (arrest- GB-
INNO-BM

39
). Het verbod van vermelding van vroegere prijs bij prijsverlaging is een

ongerechtvaardigde beperking.

- In het arrest-Yves Rocher 
40

werd ook het verbod van opvallende aankondiging van
prijsverlagingen een ongerechtvaardigde beperking geacht.

19bis. NOODZAKELIJKHEID EN EVENREDIGHEID IN ENGE ZIN - Men kan bij het
evenredigheidsbeginsel nog een onderscheid maken tussen twee aspekten

41
 :

- enerzijds de noodzakelijkheid (geen minder belemmerende maatregel mogelijk)
- anderzijds, als strengere eis, de afweging van beide belangen, waarbij onevenredigheid ook
optreedt indien de minder belemmerende maatregel een minder resultaat verschaft, maar het
kleine nadeel daarvan niet opweegt tegen het grote nadeel van de belemmering voor het vrij
verkeer.

Dit onderscheid werd bv. verdedigd en uitgewerkt door A.g. Van Gerven in zijn besluiten voor
het Schotse-sneeuwhoen-arrest

42
, en voor de zondagsluiting-arresten

43
. Een van deze laatste

arresten, met name City Council Stoke-on-Trent t. B&Q 
44

, bevestigt dat de
evenredigheidsbeoordeling inderdaad ook het tweede opzicht omvat, d.i. de evenredigheid in
enge zin, waarbij met name het belang van de Gemeenschap bij een vrij verkeer moet worden
afgewogen tegen het belang van de lidstaat bij het bereiken van de met de maatregel beoogde
doelstelling. Niet iedereen is het daarmee eens. Sommigen

45
 vinden dat deze bijkomende

evenredigheidstoetsing (in concreto) dient te worden verworpen, aangezien zij reeds in
abstracto is beslist door de tekst van art. 30 (ex-36) EG,waarbij de daar genoemde belangen
zouden moeten geërbiedigd blijven precies zolang er geen harmonisatie heeft plaatsgevonden.
Van Gerven’s leer van de evenredigheid zou de “marge” die het EG-Verdrag aan de lidstaten
geeft (zie daarover verder onder nr. 25) tenietdoen.

Het zopas genoemde Schotse-sneeuwhoen-arrest zelf is vooral van belang voor de uitleg van de
bepaling die in vele richtlijnen voorkomt dat de lidstaten “verdergaande beschermingsmaatrege-
len” mogen nemen; de mogelijkheid daartoe wordt door het arrest niét onbeperkt uitgelegd

46
. In
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 HJEG 7-3-1980, 362/88, GB-INNO-BM t. CCL (Confédération du commerce Luxembourgeois.
40

 HJEG (voltallige zitting) 18-5-1993, Yves Rocher, 126/91.
41

     Literatuur        :    A. BERNEL, Le principe d’équivalence ou de “reconnaissance mutuelle” en droit
communautaire, th. Lausanne, Schulthess Zürich 1995; W. van GERVEN, "Het evenredigheidsbeginsel: een
beginsel met een groot verleden en een grote toekomst", in In het nu, wat worden zal, Schoordijkbundel,
Kluwer Deventer 1991, 75; -, “Naar een Europees gemeen recht van algemene rechtsbeginselen”, RM Themis
1995, 233 v.; J.H. JANS, “Evenredigheid ; ja, maar waartussen ?”, SEW 1992, 751 v.
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 HJEG 23-5-1990, 169/89, Gourmetterie van der Burg.
43

 Meer bepaald deze van van 16-12-1992, 306/88, 304/90 en 169/91
44

 HJEG 16-12-1992, 169/91, City Council Stoke-on-Trent t. B&Q.
45

  Bv. J.J. JANS, SEW 1992, (751) 766.
46

 Zie over deze vraag, m.b. bij diensten o.a. S. GRUNDMANN, “EG-Richtlinie und nationales Privatrecht”, JZ
1996, 274.
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andere gevallen dan weer hebben Richtlijnen bepaald dat de lidstaten strengere eisen mogen
stellen aan eigen producten, maar producten uit andere lidstaten niet op die grond kunnen
weren

47
. In andere gevallen daarentegen zijn verdergaande maatregelen wel mogelijk

48
.

20. SANKTIE - Het evenredigheidsbeginsel houdt ook in dat omgekeerd lidstatelijke
maatregelen die strijdig zijn met art. 28 (ex-30), maar terzijde worden gesteld voor z over ze
strijdig zijn (en niet noodzakelijk geheel). Het gaat om een “beperkende werking” van het vrij
verkeer, niet om een nietigheid van die maatregelen. Neem bv. de arresten-Piageme onder de
oude etiketteringsrichtlijn : strijdigheid met art. 28 (ex-30) en de RL van de eis dat de
vermeldingen in het Nederlands zijn, maakte niet dat er helemaal geen eisen meer golden, maar
enkel dat de wettelijke eisen werden beperkt tot diegene die de richtlijn toelaat, d.w.z. dat de
vermeldingen in het Nederlands dienden te worden toegevoegd voor zover zij niet reeds in een
“gemakkelijk te begrijpen taal” waren gegeven.

Deze beperking van de sanktie kan niet gelden bij strafbepalingen, en wel omwille van het
legaliteitsbeginsel : bestraffing is slechts mogelijk op grond van een als dusdanig geldende
strafbaarstelling.

21. NIEUWE AANPAK VAN HARMONISATIE - De in de vorige nrs. beschreven rechts-
praak heeft geleid tot een “nieuwe aanpak” gegrond op een eenmaking van slechts de grond- of
minimumvoorwaarden gekoppeld aan een wederzijdse erkenning van de gelijkwaardigheid van
de lidstatelijke regelingen. Zie o.m. :
-  de Mededeling van de Commissie over de gevolgen die uit het arrest van het HJEG van 20-2-
1979 zij te trekken, Pb. C. 256 van 3-10-1980;
- de Resolutie van de Raad van de EG d.d. 7-5-1985;
- het Witboek voltooiing inwendige markt van de Commissie aan de Raad d.d. 14-6-1985.

Andere maatregelen betreffen bv. een verplichte aanmelding aan de EG van alle ontwerpen
voor (nieuwe of bijkomende) technische voorschriften voor producten en opschorting van de
inwerkingtreding ervan gedurende een aantal maanden

49
. Het belang van deze voorschriften is

sterk naar voor gekomen in de recente rechtspraak van het HJEG, met name het arrest-CIA
Security

50
, betreffende een niet door de lidstatelijke overheid aangemelde verplichting tot
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  Bv. De RL etikettering tabaksproducten. Zie over de geldigheid van strengere eisen aan inlandse producten,
ondanks de daaruit voortvloeiende Inländerdiskriminierung bv. HJEG 22-6-1993, C-11/92, The Queen v.
Secretary of State for Health, ex parte Gallaher. Of Inländerdiskriminierung dan niet in strijd is met het
gelijkheidsbeginsel is geen vraag van gemeenschapsrecht meer (maar mogelijks van nationaal grondwettelijk
recht)
48

 Zie voor een recent voorbeeld HJEG 14-7-1998, C-389/96, Aher-Waggon / Duitsland (strengere
geluidsnormen voor vliegtuigen)
49

 RL 83/189/EG van 28-3-1983, zoals gewijzigd bij RL 88/182 van 22-3-1988 en RL 94/10. De Commissie
heeft aan deze Richtlijn steeds de besproken verregaande uitleg willen geven; het arrest van 30-4-1996 is echter
het eerste dat deze uitleg erkent, en daarmee ook een zekere rechtstreekse werking geeft aan die Richtlijn (zie over
deze laatste vraag Hoofdstuk IV.). Zie verder J.H. JANS, “National legislative autonomy ? the procedural
constraints of european law”, in : , (25) 34 v.
50

 HJEG 30-4-1996, CIA Security, 194/94; P.J. SLOT, CMLR 1996, 1035 v. Zie verder S. LECRENIER, “Le
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goedkeuring van alarminstallaties, en het arrest-BIC (wegwerpscheermesjes)
51

, betreffende de
verplichting een belastingmerk aan te brengen (d.i. een teken dat een bepaalde belasting, in dit
geval een milieubelasting, is voldaan), die ook als een vooraf aan te melden “technische
specifikatie” werd beschouwd. Het arrest stelde ook dat de maatregel mede bedoeld was om
het publiek duidelijk te maken dat het om een aan milieutaks onderworpen product ging
(wegwerpscheermesjes) en dus ook geen louter fiscale begeleidingsmaatregel.

22. BEPERKING VAN HET TOEPASSINGSGEBIED - In vele arresten van het HJEG werd
een zeer ruime uitleg gehuldigd van het begrip “maatregelen van gelijke werking” en/of een
verregaande toetsing uitgevoerd. Zie  o.m. de arresten :
- Oosthoek

52
 : het verbod van verkoop met premie vormt een beperking, doch is in casu

gerechtvaardigd door het verbruikersbelang. In dit arrest werd evenwel nog geen nadere
evenredigheidstoetsing doorgevoerd;
- Cinéthèque 

53
: het verbod van videoverhuur en -verkoop van nieuwe films gedurende een

periode tussen 6 en 18 maanden na het verschijnen is een beperking van het vrij verkeer, doch
gerechtvaardigd als een niet onevenredige maatregel ter aanmoediging van de productie van
films van welke oorsprong ook;
- Royal Pharmaceutical Society 

54
 :  het substitutieverbod voor apotekers is een beperking,

maar niet onevenredig.
- Buet 

55
 : het verbod van huis-aan-huisverkoop van onderwijsmateriaal is een beperking, doch

gerechtvaardigd gezien de aard van het product;
- Torfaen 

56
 : de verplichte zondagssluiting is een beperking van het vrij verkeer van goederen

en mag dus maar in zoverre dit evenredig is met de nagestreefde cultureel-maatschappelijke
rechtvaardigingsgrond. Op de toepasselijkheid van art. 28 (ex-30) EG in dit soort zaken is het
HJEG evenwel teruggekomen in latere arresten

57
, waarin het Hof stelde dat een

zondagssluiting geen regeling is die tot doel heeft het handelsverkeer te regelen;
- de reeds hoger aangehaalde arresten inzake publiciteitsregels GB-INNO-BM 

58
 en Yves

Rocher 
59

.
- LPO

60
 : het verbod brilglazen te verkopen tenzij als gediplomeerd optieker is een beperking,

doch gerechtvaardigd door de volksgezondheid.
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 HJEG 25-5-1993, 271/92 LPO (Laboratoire des prothèses oculaires) t. UNSOF (Union nationale des
syndicats d'opticiens de France).
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Het HJEG legt het toepassingsgebied van art. 28 (ex-30) evenwel veel beperkter uit sedert het
arrest-Keck & Mithouard

61
. Dit arrest beperkt het namelijk tot voorschriften waaraan

goederen moeten voldoen, zoals voorschriften m.b.t. hun benaming, vorm, afmetingen,
gewicht, samenstelling, aanbiedingsvorm, etikettering of verpakking. Het HJEG weigert
sindsdien de toetsing (verder) toe te passen op regels inzake verkoopwerkwijzen / verkoop-
modaliteiten, zoals in casu verkoop met verlies, evenwel met een belangrijk voorbehoud,
namelijk voor die gevallen waarin de bepalingen niet rechtens én feitelijk dezelfde invloed
zouden hebben op de verhandeling van binnenlandse en die van uit andere lidstaten ingevoerde
producten.

Vgl. ook de arresten Belgapom 
62

, eveneens betreffende het verbod van verkoop met verlies;
Hünermund 

63
, betreffende het Duitse reklameverbod voor apotekers);  Tankstation ‘t

Heukske 
64

, betreffende de openingstijden van benzinestations; meerdere arresten betreffende
de verplichte zondagssluiting

65
, en het arrest-Commissie t. Griekenland

66
, betreffende het

verbod van verkoop van zuigelingenvoeding buiten apoteken.

De verhouding met de voorheen genoemde rechtspraak (bv. Yves Rocher) is nog niet geheel
duidelijk

67
. Sommigen zien hierin een echte terugval, anderen geven een beperkende uitleg aan

het arrest-Keck en stellen dat dit arrest slechts die gevallen uitsluit waarin de verkoopmodali-
teiten geen belemmering vormen voor het op de markt brengen in een bepaald land, maar
slechts voor de verdere verhandeling ervan (de zopas genoemde drie arresten hadden immers
betrekking op de laatste toestand en géén grensoverschrijdend gevolg

68
. Deze laatste opvatting

lijkt de juiste te zijn, zoals moge blijken uit het arrest Alpine Investments
69

 (zie verder onder
vrij verkeer van diensten).

Uit de hoger genoemde arresten-Clinique
70

 en - Mars
71

, allebei geveld na Keck & Mithouard,
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blijkt in ieder geval dat de regels inzake productgebonden publiciteit ook nu nog binnen het
toepassingsgebied vallen en niet aan de evenredigheidstoetsing ontsnappen. In het Mars-arrest
werd de noodzakelijkheidstoets zelfs erg streng beoordeeld

72
; duidelijk minder streng was het

arrest-Leclerc-Siplec,
73

 i.v.m. een verbod van TV-reklame voor bepaalde (olie)producten door
handelaars, maar niet door producenten. Een andere toepassing vinden we in het arrest-
Ortscheit

74
, al ging het daar wel om een reklameverbod dat uitsluitend niet in Duitsland

toegelaten geneesmiddelen betrof (en dus in zekere zin discriminerend was). Ook regels
betreffende verkoopbevorderingsmethoden die in het product zelf zijn geïntegreerd blijven aan
toetsing onderworpen, zie bv. het genoemde arrest-Familiapress

75
; dit laatste betrof het

(Oostenrijkse) verbod van verkoop van tijdschriften waarmee de lezers aan prijsvragen kunnen
deelnemen. Het arrest besliste dat het verbod slechts onder strikte voorwaarden
(noodzakelijkheidstest) kan worden gehandhaafd.

Belangrijk is verder bij v e r k o o p m o d a l i t e i t e n  de wijze waarop het discriminatiever-
bod (art. 12 (ex-6) EG) gehandhaafd blijft, ook bij de regels inzake verkoopwerkwijzen /
verkoopmodaliteiten (voor de blijvende toepasselijkheid daarvan, zie bv. de motieven van
HJEG 29-6-1995, 391/92, Commissie t. Griekenland, zuigelingenvoeding buiten apoteken).
Het HJEG hanteert namelijk - i.t.t. de heersende traditie in België - een “daadwerkelijke”,
“realistische” en geen formalistische uitleg van discriminatie : nagegaan wordt of buitenlandse
producten r e c h t e n s  o f  f e i t e l i j k  gediscrimineerd worden. Een formeel gelijke
behandeling is dus niet voldoende (deze uitlegwerkwijze van het HJEG komt verderop nog ter
sprake) : de maatregelen moeten “zowel rechtens als feitelijk dezelfde invloed hebben op de
verhandeling van nationale producten en op die van producten uit andere lidstaten”. Zo bv.
zou men bij het verbod van verkoop met verlies (dat ter sprake kwam in Keck & Mithouard)
kunnen betogen dat een nieuw, niet gekend, buitenlands product maar toegang kan verkrijgen
tot de markt door het in een aanloopperiode met verlies te verkopen.

Nu kan er bij toepassing van dat discriminatieverbod natuurlijk wel verschil van mening zijn -
zoals bv. blijkt uit het meningsverschil tussen advokaat-generaal en HJEG in Commissie t.
Griekenland (zuigelingenvoeding buiten apoteken)

76
.

In de meeste hogergenoemde gevallen van ruimere uitleg van het toepassingsgebied ging het om
een feitelijke discriminatie in deze ruime zin, dan wel om een “productgebonden” verkoop-
modaliteit (geen zuivere verkoopmodaliteit), zodat het grootste deel van deze rechtspraak
wellicht niet door Keck & Mithouard is voorbijgestreefd. Dit moge ook blijken uit het arrest-
Alpine Investments 

77
 (waarover verder).
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Omgekeerd kan men misschien een uitbreiding van het toepassingsgebied van art. 28 (ex-30) v.
zien in de arresten-Pistre

78
 en TK-Heimdienst

79
. In Pistre aanvaard dat ook in een zuiver

binnenlands geval een partij er zich op kan beroepen dat een lidstatelijke regel (in casu de
franse regels voor het gebruik van het woord “montagne” bij voedingswaren) discriminerend is
en als dusdanig in strijd met art. 28 (ex-30) EG. Ook in TK-Heimdienst ging het om een
binnenlands geval en werd ook het begrip discriminiatie ruim begrepen : het verbod voor
handelaars in levensmiddelen om ambulant te verkopen in andere streken dan waar men een
vaste inrichting heeft (district en aangrenzende gemeenten) werd beschouwd als een maatregel
die de toegang tot de markt van invoer bemoelijkt en dus discriminerend is in de ruime zin.

23. GEVOLG : OORSPRONGLANDBEGINSEL - Ondanks genoemde beperking betekent de
Europese rechtspraak nog steeds dat er voor een belangrijke kategorie van rechtsregels (voor-
schriften m.b.t. benaming, vorm, afmetingen, gewicht, samenstelling, aanbiedingsvorm,
etikettering of verpakking van producten) een beginsel geldt dat de mogelijkheid om een beroep
te doen op de in beginsel territoriale werking van dergelijke regels (als “politiewetten”)
verregaand beperkt. In het internationaal privaatrecht is het beginsel van de territoriale werking
van dergelijke regels dus in zekere mate (nl. voor alle “produkgebonden” regels) vervangen
door het “oorspronglandbeginsel” (principe d’origine, Herkunftslandprinzip), d.w.z. dat moet
voldaan zijn aan de regels van het land van oorsprong (home country) veeleer dan aan die van
het land waar het product op de markt wordt gebracht. Het gaat hier dan ook wel degelijk om
een beginsel dat de klassieke IPR-regels heeft gewijzigd en gedeeltelijk vervangen. Bij nader
toezien heeft de aanbieder in zekere zin de keuze tussen toepassing van de regels van het land
van herkomst en die van het land van invoer en kan hij de gunstigste kiezen

80
.

Dit leidt dan ook tot een zekere m e d e d i n g i n g  t u s s e n  r e c h t s s t e l s e l s (zie
verder). Het gevaar voor een te grote macht van de sterkste is niet denkbeeldig.

2. VRIJ VERKEER VAN DIENSTEN

24. ALGEMENE BEGINSELEN - Op het gebied van - het vrij verkeer van - diensten binnen
de gemeenschap hebben zich gelijkaardige ontwikkelingen voorgedaan als op dat van het vrij
verkeer van goederen. Ook de desbetreffende bepalingen (art. 49-55 (ex-59-66), en door
verwijzing ook art. 46 (ex-56) EG) hebben sedert het einde van de overgangsperiode
rechtstreekse werking - zie reeds het arrest-Van Binsbergen (optreden als procesgemachtigde
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in Nederland van een in België gevestigde Nederlander)
81

.

Een met art. 30 (ex-36) EG vergelijkbare bepaling vinden we in art. 46 (ex-56) EG, dat
beperkingen van de vrijheid van grensoverschrijdende dienstverlening toelaat op grond van een
aantal algemene belangen, met name de openbare orde, openbare veiligheid en volksgezondheid,
alsook voor handelingen van het openbaar gezag (art. 45 (ex-55), lid 1 EG)

82
.

Ook hier heeft het HJEG de volgende rechtspraak ontwikkeld :

a) Bij d i s c r i m i n e r e n d e  m a a t r e g e l e n  wordt d e  l i j s t  v a n  a r t .  4 6
( e x - 5 6 )  E G  a l s  b e p e r k e n d  beschouwd. Dit vinden we uitdrukkelijk in de
arresten- Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda.

83
 en kabeldekreet-I

84
. Daarbij werd

meer bepaald de “culturele exceptie” verworpen bij discriminerende maatregelen. Discriminatie
werd hier opnieuw “realistisch” bekeken : zo werd een taalvereiste, of liever het verbod om
televisie te brengen in het Nederlands waar dit niet de taal van de plaats van uitzending is,
feitelijk discriminerend geacht.

b) De t o e t s i n g  is niet beperkt tot discriminerende maatregelen, maar wordt uit gebreid
t ot  andere maat regelen die de int racommunaut aire vrije diens t verlening
belemmeren. Zie bv. de arresten Duitse verzekering

85
, de toeristengidsen-arresten

86
, en

vooral - zeer duidelijk het arrest-Säger t. Dennemeyer
87

. In het laatste arrest wordt een
opsomming gegeven van algemene belangen die (op evenredige wijze) beschermd mogen
worden door niet-discriminerende maatregelen. Het gaat in beginsel om dezelfde belangen als
bij het vrij verkeer van goederen (zie voor nadere uitwerking de aanhaling uit dit arrest
hieronder).

24BIS. TOEPASSINGSGEBIED - BEGRIP DIENST - De vrijheid van diensten heeft
betrekking op grensoverschrijdende verlening (d.w.z. door een dienstverlener gevestigd in een
andere lidstaat) van diensten die normaal tegen vergoeding gebeuren.

Het begrip diensten wordt daarbij ruim begrepen (bv. loterijen, arrest-Schindler
88

; of
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zwangerschapsafbreking, arrest-Grogan
89

). Een sektor zoals de gezondheidszorg is eveneens
een economische sector die daaraan niet ontsnapt

90
, zodat ook discriminatie in de terugbetaling

van gezondheidszorgen door de ziekteverzekering moet getoetst worden aan het EG-Verdrag
(en discriminerende regels dus ingevolge art. 46 EG enkel mogen voor zover zij noodzakelijk
zijn voor de bescherming van de volksgezondheid - in het arrest Kohl heeft het HJEG bepaald
dat discriminerende terugbetalingstarieven dan ook slechts kunnen wanneer de instandhouding
van een verzorgingsmogelijkheid of medische deskundigheid op het nationale grondgebied
wezenlijk is voor de gezondheid en anders in gevaar zou komen).

Publiciteit gevoerd door een verkoper van producten is evenwel geen zaak van vrij verkeer van
diensten, maar van vrij verkeer van goederen. Een dienstverrichting is wel het uitzenden van
publiciteit door een televisiezender (dienstverlening aan de verkoper)

91
.

24TER. TOEPASSINGSGEBIED - GRENSOVERSCHRIJDEND KARAKTER -  Ook het
aanbod tot of de aanvraag van een dienst vallen eronder. Het kan zowel gaan om diensten aan
het buitenland geleverd als om diensten in het buitenland gevraagd door de afnemer. Vrij
dienstenverkeer geldt zowel wanneer de dienstverlener diensten naar een andere lidstaat
verleent, als wanneer de dienstontvanger zelf zich naar een andere lidstaat begeeft om
daardiensten te ontvangen (arrest-Luisi en Carbone

92
). Het geldt ook wanneer elk der partijen

in zijn land verblijft en de dienst door middel van (tele)communikatiemiddelen wordt geleverd
(zie bv. het arrest-Alpine Investments

93
)

Van een beperking van het vrij dienstenverkeer is echter geen sprake, indien de dienstbedrijvig-
heid zich in alle terzakedoende opzichten in één enkele lidstaat afspeelt (a contrario  o.m.
gesteld in het arrest-Debauve

94
 - dit betrof het vroegere verbod om reklame van buitenlandse

zenders via de kabel door te sturen - en in de toeristengidsen-arresten
95

). Deze maatstaf werd
bv. toegepast in de Duitse headhunter-zaak Höfner/Macrotron

96
 (arbeidsbemiddeling tussen

onderdanen en ondernemingen van één land is niet intracommunautair).

Dienstverlener en dienstontvanger moeten niet noodzakelijk in een andere lidstaat gevestigd
zijn. behalve uit de toeristengidsen-arresten blijkt dit bv. ook uit het arrest-Hubbard t.
Hamburger

97
 , betreffende diensten door een Engelse solicitor verleend aan een Engelse kliënt

door op te treden in Duitsland (Het geschil betrof de verplichting tot borgstelling bij
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gedingvoering - cautio iudicatum solvi - die krachtens het Brits-Duitse verdrag alleen was
opgeheven voor Britten die in Duitsland waren gevestigd of omgekeerd

98
). Dit wil zeggen dat

het toepassingsgebied van het vrij verkeer van diensten ruimer is dan zuiver transnationale
verhoudingen, en dus ook ruimer dan alleen het “oorspronglandbeginsel”. De vrijheid van
dienstverlening kan dus mogelijks ook ingeroepen worden tegen de “staat van oorsprong”
(staat waar men gevestigd is), zoals bv. in het arrest-Corsica Ferries

99
 (discriminatie, door een

italiaanse maatregel, van italiaanse veerboten naar het buitenland vergeleken met italiaanse
veerboten die alleen binnenlands varen).

Dit kan opnieuw (zoals bij het vrij verkeer van goederen) leiden tot een mededinging tussen
rechtsordeningen.

24QUATER. TOEPASSINGSGEBIED - “VERKOOPMODALITEITEN” - In een arrest-
Alpine Investments

100
 heeft het HJEG verduidelijkt op welke soort regels het vrij verkeer van

diensten allemaal betrekking heeft en dit toepassingsgebied eerder ruim uitgelegd
101

. De zaak
betrof het Nederlandse verbod om ongevraagd beleggingen per telefoon aan te bieden. Hoewel
dit verbod gerechtvaardigd werd geacht voor de bescherming van de dienstontvanger, is het
arrest van belang omdat geoordeeld werd dat een dergelijke regel binnen het toepassingsgebied
van art. 49 (ex-59) valt en dus dient te worden getoetst op zijn noodzakelijkheid
(evenredigheid). Tegen deze opvatting was meer bepaald het arrest - Keck & Mithouard
(beperking van het toepassingsgebied van het vrij verkeer van goederen) aangevoerd, waarop
het Hof antwoordde dat dergelijke beperking niet van toepassing is wanneer de dienst zelf
grensoverschrijdend wordt verleend.

Dit duidt dus ook op een niet te ruime uitleg van het arrest Keck & Mithouard  zelf : de
uitsluiting van dat arrest betreft dus regels die de verdere verhandeling van p roduct en
op de binnenlandse markt betreffen, terwijl de regels die de t oegang t ot  de markt  betreffen,
ook als ze niet discriminerend zijn, verder moeten worden getoetst op hun noodzakelijkheid
(evenredigheid) voor het ingeroepen algemeen belang (deze maatstaf, nl. beperking van de
toegang tot de markt, wordt ook gebruikt voor het vrij verkeer van werknemers, zie het arrest-
Bosman

102
).

Vergelijkbaar met het arrest-Alpine Investments is ook het arrest SETTG t. Ergasias
103

 : het
Griekse verbod om een activiteit als toeristengids als zelfstandige uit te oefenen in plaats van
als werknemer werd beschouwd als een inbreuk op het vrij verkeer van diensten en in casu ook
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niet gerechtvaardigd geacht (Griekenland, dat de regel had ingevoerd onder druk van vakbonden
en stakingen, had aangevoerd dat de regel nodig was om de sociale vrede (arbeidsvrede) te
bewaren; deze reden werd niet als een exceptie aanvaard).

Dit belet niet dat ook bij diensten niet-discriminerende “verkoopmodaliteiten” buiten het
toepassingsgebied van art. 46 EG vallen. Enkel zal het bij diensten sneller voorkomen dat een
regelin de intrinsieke elementen van de diensten zelf treft en niet louter de wijze waarop in het
algemeen diensten kunnen wordeen verkocht.

25. EVENREDIGHEIDSTOETS BIJ DIENSTEN - Verder heeft het HJEG de beperkende
maatregelen eveneens onderworpen aan e e n  t o e t s i n g  a a n  d e  h a n d  v a n  h e t
e v e n r e d i g h e i d s b e g i n s e l . Zie bv. het arrest-Van Wesemael

104
 en de

toeristengidsen-arresten
105

.

Uit de zaak van de Duitse verzekering 
106

 volgt dat er ook bij diensten wordt uitgegaan van
een z ekere gelijkwaardigheid van de rechtsorden binnen de EG; wanneer op de dienst
reeds toezicht wordt uitgeoefend door het land vanwaaruit deze wordt geleverd (Home country
control, Herkunftslandprinzip), wordt dit toezicht vermoed voldoende te zijn. De EG wil
vooral een belemmering door dubbel toezicht vermijden (“niet-dubbelop”)

107
.

Het arrest inzake de Duitse verzekering stelt ook dat de lidstaten voor vrije dienstverlening
niet dezelfde eisen mogen stellen als voor vrije vestiging, omdat anders het vrij verkeer van
diensten geen zelfstandige betekenis zou hebben. In Säger t. Dennemeyer 

108
 luidt het als volgt

: “het vrij verrichten van diensten (kan) slechts worden beperkt door regelingen die hun
rechtvaardiging vinden in dwingende redenen van algemeen belang en die gelden voor iedere
persoon of onderneming die op het grondgebied van de lidstaat van ontvangst werkzaam is,
voor zover dit belang niet wordt gewaarborgd door de regels waaraan de dienstverrichter is
onderworpen in de lidstaat waar hij is gevestigd. De gestelde eisen moeten in het bijzonder
objektief noodzakelijk zijn om de naleving van de beroepsregels en de bescherming van de
ontvanger van de dienst te waarborgen, en mogen niet verder gaan dan ter bereiking van deze
doelstellingen noodzakelijk is”.

In de zaak-Alpine Investments oordeelde het Hof ook dat “het feit dat in de ene lidstaat
minder strikte bepalingen gelden dan in een andere, niet betekent dat deze laatste onevenredig
zijn en derhalve onverenigbaar het het gemeenschapsrecht”. Zie voor een soepeler beoordeling
(bij een niet-discriminerende maatregel) ook Broede t. Sandker

109
, waar het voorbehouden van

de activiteit van gerechtelijke invordering van schulden aan advokaten niet onevenredig werd
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geacht, zelfs al mocht de dienstverlener dit in andere lidstaten wel. Het betrof hier met name
een gereglementeerd monopolie van een vrij beroep; het HJEG laat het
gelijkwaardigheidsbeginsel de facto voor dergelijke monopolies wijken, wat impliceert dat
dergelijke regels grotendeels slechts door middel van bijzondere gemeenschapswetgeving
(Richtlijnen enz.) kunnen worden geharmonizeerd. Bij discriminerende maatregelen is men
zeker streng : zo stelde het HJEG in het arrest-Kohl

110
 dat medische zorgverstrekkers uit

andere lidstaten geacht moeten worden dezelfde waarborgen te bieden, zodat men zich zich
niet op de noodzaak tot reglementering van zorgverstrekkers kan beroepen om te weigeren
grensoverschrijdende medische dienstverlening aan dezelfde tarieven terug te betalen als
binnenlandse.

Ook hier kan men natuurlijk van mening verschillen over de vraag wanneer de maatregel
noodzakelijk is. Zo was het volstrekte invoerverbod voor loterijreklame volgens de Commissie
in de zaak-Schindler niet noodzakelijk, volgens het Hof wel

111
. In het arrest-Zenatti

112
 gaf het

Hof aan de italiaanse rechter de opdracht om na te gaan of het monopolie van bepaalde
organisaties op weddenschappen bij wedrennen wel daadwerkelijk noodzakelijk was voor de
aangevoerde sociale reden (speelzucht beheersbaar houden); dat het geld van de
weddenschappen werd gebruikt voor sociale doelstellingen was daarbij geen element van
rechtvaardiging van de beperking van de vrijheid van dienstverlening van buitenlandse
wedkantoren.

In dat arrest werd de noodzakelijkheidstest gekleurd door een beginsel dat we ook in de
rechtspraak van het EHRM te Straatsburg terugvinden, nl. de noodzaak van een b e o o r d e -
l i n g s m a r g e  v o o r  d e  l i d s t a t e l i j k e  o v e r h e i d  o m  r e k e n i n g  t e
h o u d e n  m e t  d e  s o c i a l e ,  c u l t u r e l e ,  z e d e l i j k e  o f  r e l i g i e u z e
b i j z o n d e r h e d e n  v a n  i e d e r e  l i d s t a a t . De lidstaten hebben een dergelijke
beoordelingsmarge, maar die is zeker niet onbeperkt (zie daarvoor reeds het arrest-van Duyn t.
Home Office

113
 (een zaak van vrij verkeer van werknemers). Ook blijkt het Hof een stuk

soepeler te zijn wanneer de socio-culturele overwegingen blijkbaar in de meerderheid der
lidstaten een rol spelen, dan wanneer dat niet het geval is. In echt moeilijke gevallen zoekt het
Hof wel eens een uitweg om zich niet te moeten uitspreken, zoals in de zaak-Grogan

114
. Deze

betrof het toenmalige Ierse verbod op verspreiding van informatie over abortus in het
buitenland : het Hof oordeelde dat het geen vraagstuk van vrijheid van dienstverlening was,
omdat de informatie was verspreid door een studentenvereniging, en niet door iemand die de
dienst verstrekt of daarmee enige band heeft).

                                                
110

 HJEG 28-4-1998, 158/96, Kohl t. Union des caisses de maladie.
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 HJEG 24-3-1994, 275/92, Schindler.
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 HJEG 21-10-1999, 67/98, Zenatti. In HJEG 21-9-1999, C-124/97, Läärä e.a. t. Finland, werd het
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gerechtvaardigd geoordeeld.
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 HJEG 4-12-1974, Y. van Duyn t. Home Office.
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In het arrest-Haim
115

 werd  geoordeeld dat  de kennis van de streektaal voor een
ziekenfondsarts omwille van de betrouwbaarheid van de communicatie met de patiënten en de
beroepsoverheden een dwingende reden is van algemeen belang.

Een andere exceptie, waar de laatste jaren  redelijk wat betwistingen rond zijn beslecht, is de
zogenaamde “koherentie van het belastingstelsel”. Dit werd voor het eerst als een
rechtvaardigingsgrond aanvaard in het arrest-Bachmann

116
, dat aanvaardde dat België de aftrek

van premies van een buitenlandse levensverzekering weigerde, omdat ook de uitkering door een
buitenlandse verzekeraar niet wordt belast. Maar in een aantal jongere arresten werd de
exceptie, die nu stelselmatig wordt aangevoerd door de fiskus, verworpen

117
.

26. EIGENHEID VAN DE TOETSING BIJ DIENSTEN - Nu zijn er een aantal objektieve
redenen waarom het opleggen van allerlei voorwaarden voor de verlening van diensten vanuit
het buitenland eerder gerechtvaardigd kan zijn dan voor de invoer van goederen uit het
buitenland

118
. Niettegenstaande het evenredigheidstoezicht is harmonisatie van minsteisen in

dit domein dan ook dringender gebleven dan bij producten. Doch het sukses van de door de
Europese rechtspraak gevormde beginselen - zie bv. het arrest-Säger t. Dennemeyer & Co. -
heeft er ook hier toe geleid dat de harmonisatie grotendeels beperkt wordt tot een aantal
minimumeisen gekoppeld aan een wederzijdse erkenning. Zo is het beginsel inzake
verzekeringen, bankdiensten, beleggingsdiensten e.d. dat van de “Home country control”
(oorspronglandbeginsel). Een andere belangrijke toepassing is te vinden in de wederzijdse
erkenning van diploma’s op grond van Richtlijnen (dit betreft dan wel de vrijheid van vestiging
(gegrond op art. 47 (ex-57) EG) veeleer dan de vrijheid van dienstverlening).

Doch ook wanneer er geen nog geen harmonisatie is, zal het HJEG bepaalde regels overdreven
achten. Hierbij spelen voor een dele dezelfde overwegingen las bij goederen, bv. het vermijden
van dubbele controles of formaliteiten - zo werd in het arrest-Arblade

119
 geoordeeld dat  een

lidstaat niet mag eisen dat een buitenlandse dienstverrichter (hier een aannemer) die tijdelijk
werken uitvoert in het binnenland nogmaals alle sociale documenten opstelt overeenkomstig
het sociaal recht van de plaats van tijdelijke tewerkstelling, wanneer in wezen vergelijkbare
verplichtingen reeds worden nageleegd in het land van vestiging (niet-dubbelop).

27. MOGELIJKE CONSEQUENTIES VOOR LIDSTATELIJK RECHT - De draagwijdte
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 HJEG 4-7-2000, 424/97, Haim t. Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein (in casu werd geen
aansprakelijkheid aangenomen).
116

  HJEG 28-1-1992, 204/90, Bachmann.
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 Bv. HEJG 11-8-1995, 80/94, Wielockx; HJEG 27-6-1996, 107/94, Asscher t. Staatssekretaris van Financiën;
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118
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 HJEG 23-11-1999, 369/96 en 376/96, Arblade t. Leloup.
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van deze richtlijnen is nog niet helemaal duidelijk
120

.

Zo bv. betogen sommigen dat de vrijmaking van de financiële dienstverlening (tweede bank-
richtlijn 89/646 van 15-12-1989) ook moet leiden tot erkenning van rechtsfiguren uit andere
lidstaten die nauw samenhangen met het financiële product, zo bv. van de in het buitenland
geldig gevestigde zekerheden, voor zover de weigering daarvan niet kan worden gerechtvaardigd
door de Risk country  als noodzakelijk voor het algemeen belang

121
.

In ieder geval moet aan de vrijheid van dienstverkeer elke regel worden getoetst, die tot gevolg
heeft dat het dienstenverkeer binnen de EG wordt belemmerd, ongeacht de (publiek- of
privaatrechtelijke) aard van die regel

122
.

Aan deze toetsing ontsnappen wel de regels  waaraan p art ijen door recht skeuz e kun-
nen ont snap p en. Dit kan men altans afleiden uit de arresten Alsthom Atlantique

123
 (i.v.m. de

verzoenbaarheid van de dwingende objektieve aansprakelijkheid voor verborgen gebreken van
de verkoper in het Franse recht) en Motorradcenter

124
 (i.v.m. de verzoenbaarheid van de

verplichting van de parallelinvoerder - in het Duitse recht - de koper te waarschuwen dat de
erkende concessiehouders weigeren bij hem gekochte goederen te herstellen).

                                                
120
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41 v.; J. BASEDOW, "Der kollisionsrechtliche Gehalt der Produktfreiheiten im europäischen Binnemarkt :
favor offerentis", 59. RabelsZ 1995, 1 v.; P. DEMOLIN & Y. BRULARD, "La mise en gage du fonds de
commerce", in La nouvelle législation bancaire belge, Mys & Breesch 1994; B. DUBUISSON, "Unité ou
diversité des notions d'intérêt général, d'ordre public et de normes impératives dans les directives communautaire
relatives aux assurances", in Het Europa van de verzekeringen, Maklu Antwerpen 1992, 254 v.; -, "Transparence
et sécurité juridique des contrats d'assurance en Europe", eindrapport 13e Congres Comité Européen des
assurances, Dresden oktober 1995; W. van GERVEN, "La deuxième directive bancaire et la jurisprudence de la
Cour de justice", Bank & Fin., 1991, 39 v.; W. van GERVEN & J. WOUTERS, "Libre circulation des capitaux
et prestation de services financiers dans la communauté européenne après le 1er janvier 1993", J.T.-D.E., 1993,
4 v.; S. GROTTKE, "Die EG-Wertpapierdienstleistungs-Richtlinie", EuZW 1993, 440 v.; E.-M. KIENINGER,
Mobiliarsicherheiten im europäischen Binnenmarkt, Nomos Baden-Baden 1996; M. KRUITHOF, "De vestiging
en vrije dienstverlening in de financiële sector", in Het Europees gemeenschapsrecht, Mys & Breesch Gent
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in La nouvelle législation bancaire belge, Mys & Breesch 1994
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Maar hetzelfde geldt daarom nog niet voor de règles d’application immédiate in het verbinte-
nissenrecht, alsook de regels van zakenrecht (zakelijke zekerheden), waaraan men immers door
rechtskeuze niet kan ontsnappen. De regels van het Verdrag van Rome op het toepasselijk
recht inzake verbintenissen uit overeenkomst (EVO), meer bepaald de dwingende regels
van art. 7 (règles d’application immédiate), art. 17 (exceptie van openbare orde) en art. 3
(bijzonder dwingend recht) zouden dan ook terzijde geschoven moeten worden voor zover dit
vereist wordt door de regels inzake vrij verkeer van diensten

125
.  De Europese Commissie deelt

die mening, zoals blijkt uit de interpretatieve mededeling van de Commissie 97/C 209/04, Publ.
10-7-1997. De Commissie stelt dat een kredietinstelling slechts kan gedwongen worden haar
diensten aan de regeling van het land van ontvangst aan te passen indien de maatregelen die
men haar tegenwerpt van algemeen belang zijn, en dat dit zowel de dienst zelf betreft als de
voorwaarden waaronder deze wordt aangeboden. De Commissie stelt verder dat ook regels van
privaatrecht moeten worden getoetst aan dezelfde maatstaven. Dit betreft bv. ook de
verplichting om bepaalde bepalingen in de contracten op te nemen. De Commissie noemt
uitdrukkelijk als voorbeelden van regels die moeten worden getoetst bepalingen van
verbintenissenrecht die de variabiliteit van een tarief beperken of een beding inzake vervroegde
aflossing van een krediet verplicht stellen. De Commissie verduidelijkt ook dat het feit dat het
toepasselijk verbintenissenrecht bepaald wordt op grond van de verwijzingsregels van het
EVO, niet verhindert dat ook de toepasselijke regels van verbintenissenrecht op hun
overeenstemming met het gemeenschapsrecht worden getoetst.

In het recht van de z akelijke z ekerheden (waarover de interpretatieve mededeling zich niet
nader uitspreekt) zou men hetzelfde kunnen betogen

126
, maar het is realistischer te

veronderstellen dat er eerst een minstharmonisatie moet komen, wellicht naar het model van
art. 9 van de Amerikaanse Uniform Commercial Code 

127
. Een duidelijke uitspraak van het

HJEG op dit vlak is er (nog) niet
128

.

Wel oordeelde het HJEG dat de verplichting een hypotheek in te schrijven in de nationale
munt een ongerechtvaardigde beperking vormt van het vrij verkeer van kapitaal

129
.

Ook andere soort en regels , bv. regels van procesrecht of i.v.m. de beroepsuitoefening door
advokaten, moeten eventueel sneuvelen in intracommunautaire verhoudingen

130
.
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In sommige sektoren geeft de richtlijn wel een nadere aanduiding van de vragen die door het
recht van het land van oorsprong worden beheerst en de vragen die door het recht van het
gastland worden beheerst (bv. Beleggingsdienstenrichtlijn 10-5-1993 : toezicht gastland
beperkt tot professionele gedragsregels en regels inzake publiciteit; bv. uitgewerkte regels in de
verzekeringsrichtlijnen).

3. VRIJ VERKEER VAN WERKNEMERS

27BIS. BOSMAN - Gelijkaardige ontwikkelingen als bij het vrij verkeer van goederen en dat
van diensten, deden zich ook voor bij het vrij verkeer van werknemers. Het HJEG heeft de
bepaling van art. 39 (ex-48) EG op een gelijkaardige wijze uitgelegd

131
.

Een berucht voorbeeld vinden we in het arrest-Bosman
132

. Voetbalreglementen vallen daarin
volgens het Hof onder het gemeenschapsrecht voor zover zij een weerslag hebben op de
arbeidsbetrekkingen van als werknemers betaalde voetballers. Reglementen van verenigingen
dienen volgens het arrest evenzeer te worden getoetst aan art. 39 (ex-48) EG als rechtsregels,
en beperkingen op het vrij verkeer dienen op dezelfde wijze te worden gerechtvaardigd. De
transferregels beperkten onbetwistbaar het vrij verkeer van werknemers, zelfs voor zover zij
enkel aan de nieuwe club verplichtingen (tot betaling van een transfervergoeding) opleggen. De
aangevoerde rechtvaardiginsgronden werden weliswaar rechtmatig bevonden, maar de transfer-
regels waren volgens het Hof zeker niet noodzakelijk voor die doelstellingen (schending
evenredigheidsbeginsel). Ook de nationaliteitsbedingen (beperking van het aantal buitenlander
dat mag worden opgesteld) werden ongeldig verklaard, behalve voor specifieke wedstrijden
(interland). Dit laatste kan gezien worden als een toepassing van de “culturele exceptie” (die
hier merkwaardigerwijze dus toch werd aanvaard bij een discriminerende maatregel).

Wel besliste het arrest dat betreffende de transfervergoedingen, deze beslissing slechts gold
voor diegene waarvoor nog geen verbintenis was aangegaan op datum van het arrest, behalve
voor de rechtzoekenden die reeds eerder een vordering of gelijkgesteld bezwaar hebben
ingesteld (rechtszekerheidsbeginsel, zie verder).

                                                                                                                                                 
europäischen Zivilprozeßrecht, Tübinger Symposium zum 80. Geburtstag von Fritz Baur, Mohr Tübingen
1992, 35 v.
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1998, 107 v.
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 HJEG 15-12-1995, 415/93, Bosman t. Royal Club Liégeois, KBVB e.a Zie verder ook M. HILF & E.
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Niet iedereen is het eens met de toepassing van de vrij verkeersregels op private organisaties;
inderdaad lijkt dit eerder te moeten worden beslist op grond van het kartel -en
mededingingsrecht

133
.

Bij niet-discriminerende beperkingen van het vrij verkeer van werknemers zijn de
rechtvaardigingsgronden in ieder geval niet limitatief. Zo kan ook hier de culturele uitzondering
spelen. Een belangrijk voorbeeld is het arrest-Groener

134
:  de regel dat in Ierland kennis van

het Iers vereist is voor een onderwijsambt, ook al wordt het betrokken onderwijs in het Engels
verstrekt (zonder twijfel een ernstige belemmering voor vrij verkeer van werknemers naar
Ierland), werd door het Hof gerechtvaardigd geacht wegens het belang van de Ierse taal als
factor van nationale en culturele identiteit.

Het Hof zal ook hier de noodzakelijkheid van een beperking in concreto toetsen; een algemeen
risiko van misbruik is niet voldoende (zie daarvoor reeds het arrest-van Duyn t. Home
Office

135
).

4. MEDEDINGING TUSSEN RECHTSSTELSELS

27TER . MEDEDINGING TUSSEN RECHTSTELSELS - Zoals gezegd leidt het
oorspronglandbeginsel of de Home country control tot een zekere m e d e d i n g i n g
t u s s e n  r e c h t s s t e l s e l s

136
 (NB. Men moet opletten met deze uitdrukking : in een

ruime zin betekent ze ook het naast elkaar bestaan van rechtsordeningen zonder dat men
daarover over een keuzemogelijkheid beschikt; in enge zin betekent het dat bepaalde personen
kunnen kiezen voor de minst belemmerende regel - in de eerste betekenis is de term verwarrend
en zou men beter gewoon spreken van het subsidiariteitsbeginsel).

Nu verbiedt het gemeenschapsrecht niet dat er een soort omgekeerde discriminatie blijft
bestaan (Inländerdiskriminierung)

137
. De lidstaten kunnen blijven eisen dat de in eigen land
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voortgebrachte producten aan de eigen normen voldoen, ook al kunnen ze dat niet eisen van de
ingevoerde producten. Hierin verschilt deze regeling van het in deze leergang niet besproken
Europees kartelrecht (indien een maatregel een mededingingsbeperkende afspraak bekrachtigt,
mag die maatregel ook niet meer worden toegepast op binnenlandse toestanden).

Deze mogelijke omgekeerde discriminat ie kan de lidstaten ertoe aanzetten om hun
normen te versoepelen om de mededingingstoestand van in eigen land in het verkeer gebrachte
waren niet te benadelen. Volgens sommigen schept dit het gevaar van een nivellering naar
beneden. Dit gevaar is echter beperkt voor zover er geen bijzondere toestanden zijn in
bepaalde lidstaten, maar het om een algemeen geldende vraag gaat. De verplichting tot
erkenning geldt immers niet wanneer niet voldaan is aan regels die noodzakelijk zijn voor het
algemeen belang en een eventuele nivellering zal zich stabilizeren op dit nivo. Het gevaar
bestaat wel dat het niet meer mogelijk is rekening te houden met de bijzondere situatie in één
of meerdere lidstaten. Vandaar het belang van de excepties (en bv. ook van de stiefmoederlijk
behandelde culturele exceptie).

27QUATER. DELOKALISATIE
138

 - Het oorspronglandbeginsel heeft er toe geleid dat
bedrijven niet alleen bedrijvigheden gaan uitoefenen op de plaats vanwaaruit dit het gunstigst
is, maar ook dat zij dit soms proberen te doen met een minimale aanknoping in dat land (bv.
VT4, evenwel volgens de EG voldoende

139
). Vandaar rijst telkens de vraag aan welke

voorwaarden moet zijn voldaan opdat er daadwerkelijk een aanknoping is met het land
waarvan men de regels inroept - zie de arresten Radio Veronica en TV 10

140
. Deze vraag rijst

meer bepaald bij dienstenverkeer en personenverkeer, en bij de vrijheid van vestiging
141

, en
veel minder bij goederenverkeer (omdat daar het toepassingsgebied van het vrij verkeer
beperkter is). En de ruimere vraag luidt of een dergelijk beleid uiteindelijk wel de Europese
welvaart dient ...

B. VRIJ VERKEER VAN VONNISSEN

28. DE EUROPEES BEVOEGDHEIDS- EN EXEKUTIEVERORDENINGEN - Een geheel
andere “vrijheid” waarbij nochtans gelijkaardige vragen rijzen, is het vrij verkeer van vonnissen,
zoals dat door de E.Ex.-Verordening wordt georganizeerd.

Het betreft hier het in het raam van de EG gesloten Verdrag betreffende de rechterlijke be-
voegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Brussel 27
september 1968, bekrachtigd W. 13 januari 1971), zoals gewijzigd door de Toetredings-
verdragen van nieuwe lidstaten (Luxemburg 9 oktober 1978; 25 oktober 1982, W. 31 juli 1986;

                                                                                                                                                 
in zuiver interne verhoudingen).
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140
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141
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das recht auf die günstigste Rechtsordnung”, JZ 1999, 1140 v.



47

Verdrag van San Sebastian, sinds 1997 ook voor België eindelijk in werking), en vervolgens
omgezet in een Verordening (Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000
betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen
in burgerlijke en handelszaken)?

Het E.Ex.-Verdrag (nu Verordening) was één van de eerste grote verwezenlijkingen van de EG.
Voornaamste doelstelling was en is niet een regeling van de bevoegdheid, maar wel een regeling
van de e r k e n n i n g  e n  t e n u i t v o e r l e g g i n g  van buitenlandse rechterlijke uitspra-
ken in burgerlijke en handelszaken. Deze tenuitvoerlegging moet toegestaan worden onder
bepaalde voorwaarden. Wel mag ze niet geschieden zonder een “exequatur” van het land van
tenuitvoerlegging, maar dit exequatur moet wel verleend worden in een verkorte rechtspleging
(voorzitter rechtbank, éénzijidg verzoekschrift e.d.m.)

142
 . Vandaag wordt er overigens voor

gepleit om ook deze overblijvende toetsing onder bepaalde voorwaarden af te schaffen
143

.

29. BEPERKINGEN VAN HET VRIJ VERKEER VAN VONNISSEN - Zoals in het EG-
Verdrag gaat het er ook hier om de beperkingen (vgl. hoger de “excepties”) aan het “vrij verkeer
van vonnissen” nader aan te geven. De belangrijkste bepalingen zijn art. 34 en 35 (vroeger 27
en 28) E.Ex., die de gevallen aangeven waarin erkenning en tenuitvoerlegging kan worden
geweigerd. Het betreft o.m.:
- onbevoegdheid van die rechter krachtens de bevoegdheidsregels van art. 8-22 (vroeger 7-16)
E.Ex. (zie volgend nr.);
- strijd met de openbare orde van de aangezochte Staat (zie verder);
- bij verstekvonnissen : geen regelmatige en tijdige mededeling van de gedinginleidende akte aan
de verweerder;
- en in enkele gevallen van tegenstrijdigheid tussen uitspraken van verschillende landen.

Verder gelden voor bepaalde soorten veroordelingen bijzondere regels, bv. voor veroordelingen
tot betaling van een dwangsom de regel van art. 49 (vroeger 43) E.Ex.

144
.

Ook op dit gebied geldt het discriminatieverbod van art. 12 (ex-6) EG (zie voor het beginsel
het arrest-Mund & Fester

145
).  

M.i. kan verder ook het evenredigheidsbeginsel worden toegepast om na te gaan of een lidstaat
zich niet onterecht op één van de in art. 34 en 35 genoemde gronden van niet-erkenning
(excepties) beroept. Meer bepaald kan het begrip “openbare orde” geen zodanige inhoud
krijgen dat het hele stelsel van de E.Ex.-Verordening zou worden uitgehold. Ten dele bepaalt
art. 35 E.Ex dat reeds zelf, door te stellen dat de andere bevoegdheidsregels dan de daar
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genoemde niet als van openbare orde kunnen worden beschouwd
146

. De Europese toetsing
dient wel “marginaal” te blijven.

30. BEVOEGDHEIDSREGELS ALS INSTRUMENT VOOR VRIJ VERKEER - In het eerste
hoofdstuk hebben we gezien dat de verwijzingsregels kunnen verschillen van land tot land. Elk
land past zijn eigen verwijzingsregels toe. M.a.w. de toegepaste verwijzingsregel is steeds de
verwijzingsregel van het forum (de plaats van de rechter). Onder meer daarom kan het van
belang zijn welke rechter bevoegd is om over een geschil te oordelen. Vooral van belang is dit
evenwel wanneer voor het geschil in één van de betrokken landen dwingende regels gelden. Die
worden immers vaak toegepast ongeacht het toepasselijke recht, en kunnen vaak door
rechtskeuze niet terzijde worden geschoven (zie in het bijzonder art. 5 en 6 E.V.O.).

Vb. in een geschil betreffende een concessie-overeenkomst m.b.t. Belgisch grondgebied is het -
gezien het grote verschil tussen Belgisch recht en dat van de meeste andere landen - van belang
of een buitenlandse rechter bevoegd is of niet. De Belgische rechter moet immers de Belgische
concessiewet toepassen, de buitenlandse niet.

Om de verplichte erkenning en tenuitvoerlegging aanvaardbaar te maken voor alle lidstaten,
werd ze zoals gezegd afhankelijk gemaakt van de eerbiediging van een aantal bevoegdheids-
regels, en vooral van de afschaffing van buitensporige bevoegdheidsregels, die volgens de
andere landen te ver gingen. Deze “schandpaal” van ergerlijke bevoegdheidsregels, die
afgeschaft worden binnen de EG, vinden we in art. 3, lid 2 E.Ex.

Men kan de beperking van de bevoegdheid met het oog op erkenning van de uitspraak
vergelijken met een aantal eisen die het HJEG stelt opdat men een beroep zou kunnen doen op
het vrij verkeer van goederen of diensten (zie hoger de regels die de toestanden die te zeer
intern zijn aan één lidstaat uitsluiten). Ondanks deze bevoegdheidsbeperkingen blijft soms de
vraag rijzen in hoeverre men een bevoegdheidsgrond kunstmatig kan scheppen om zo van de
rechtspraak van een bepaald land te genieten (leerstuk van het “forum non conveniens” - vgl.
hoger de delokalisatievraag)

147
.

30BIS. ENKELE BEVOEGDHEIDSREGELS IN DE E.Ex.-VERORDENING - Deze komt in
Hoofdstuk VII. nog verder ter sprake om drie redenen  :
- om na te gaan hoe bevoegdheidsregels en IPR al dan niet op elkaar worden afgestemd;
- als een voorbeeld van een regeling waarbij eenvormige uitleg wordt gewaarborgd door middel
van een internationaal Gerechtshof (het HJEG te Luxemburg) en van de problemen die met
eenvormige uitleg gepaard kunnen gaan;
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- als een voorbeeld van voorrang van EG-recht op Belgisch recht, zelfs als het dwingend recht
is.

Hier willen we reeds enkele beginselen bespreken.

Het grondbeginsel van de E.Ex.Verordening is dat de Rechtbank van de woonplaats van de
verweerder bevoegd is, terwijl die van de woonplaats van de eiser slechts bij uitzondering
bevoegd is (nl. in welomschreven soorten geschillen). Dit grondbeginsel vinden we in art. 2 en
3, lid 1 E.Ex. Er wordt namelijk van uitgegaan dat bij bevoegdheid van het forum van de
woonplaats van de eiser (forum actoris) er meer gevaar is voor misbruiken dan bij bevoegdheid
van dat van de verweerder; tenuitvoerlegging in het buitenland is overigens minder
problematisch in het laatste geval.
Vgl. de ervaringen met forum shopping : slachtoffers kiezen voor hun aansprakelijkheids-
vorderingen een Rechtbank uit, niet zozeer omwille van het toepasselijke recht dat daar zou
worden gekozen, als omwille van de wijze van procesvoering, de organisatie van de rechtelijke
beroepen (advokatuur) en de gulheid van een Rechtbank voor slachtoffers (bv. vliegtuigrampen
- zie bv. de procedures na de ramp te Ermenonville bij Parijs).
In sommige andere gevallen is echter wél van belang welk recht de rechter zal toepassen (bv.
inzake concessies, zie hoger).
Een aantal meer bijzondere bevoegdheidsregels, die later in deze leergang ter sprake komen,
zijn dan ook opgesteld om ervoor te zorgen dat de bevoegde rechter meestal die zal zijn van
het land waarvan het recht moet worden toegepast; hij is daartoe doorgaans geschikter omdat
hij dit in beginsel beter kent.

C. VRIJ VERKEER VAN BUITENLANDS RECHT

31. VRIJ VERKEER VAN BUITENLANDS RECHT ? - Het vrij verkeer van buitenlands
recht bestaat in zekere mate, namelijk enerzijds waar rechtskeuze mogelijk is, anderzijds in het
geval can erkenningsregels (zie hoofdstuk I). Buitenlands recht moet worden erkend voor
zover dit noodzakelijk is in het akder van het vrij verkeer van goederen, diensten e.d.
Daarbuiten is er slechts een beperkt “vrij verkeer” van buitenlands recht.  Binnen dat kader
kan men wel de vraag stellen of ook het gebruik van het begrip openbare orde om het
toepasselijke buitenlandse recht te weren (het verweer van openbare orde en van règles
d’appl ica t ion  immédiate  in het EVO bv.) niet wordt beperkt door het
evenredigheidsbeginsel

148
. In sommige landen wordt dit beginsel minstens in zoverre

toegepast, dat de erkenning van buitenlands recht slechts in zoverre wordt geweigerd als
noodz akelijk is voor de eigen openbare orde, d.i. in zoverre  de eigen openbare orde
daadwerkelijk in concreto  wordt aangetast.
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H O O F D S T U K  I I I :  RECHTSTRANSPLANTATIE,
HARMONISATIE EN EENMAKING VAN PRIVAATRECHT -
WERKWIJZEN.

32. OVERZICHT - In de eerste twee hoofdstukken hebben we enkele van de vele
vraagstukken bestudeerd, die ontstaan door de veelheid van rechtsstelsels, en die door de
klassieke regels van het IPR slechts zeer gedeeltelijk worden opgelost. Vele van deze
problemen zouden minstens gedeeltelijk worden opgelost door eenmaking van het recht. Doch
eenvormig recht kent ook vele problemen

149
.

In deze leergang besteden we vooral aandacht aan de uitleg van eenvormig recht, en het
eenvormig of uiteenlopend karakter daarvan.
Voordien willen we eerst kort de wijze bespreken waarop eenvormig recht tot stand komt /
kan komen.
We bespreken achtereenvolgens :
• rechtstransplantatie door wetgeving en rechtspraak (nr. 33)
• eenmaking door verdragen, eenvormige wetten en modelwetten (nr. 34-35)
• eenmaking op grond van het Europees gemeenschapsrecht (nr. 36 v.)
• private vormen van eenmaking

A. RECHTSTRANSPLANTATIE

33. RECHTSTRANSPLANTATIE
150

 - In de geschiedenis  is de vrijwillige of opgelegde
transplantatie van recht veruit de belangrijkste wijze waarop een gelijkaardigheid of zelfs
eenvormigheid van rechtsregels van verschillende landen tot stand is gekomen. Denken we
maar aan de invoering van het hele franse recht, de code civil op kop, bij de aanhechting van
onze Provinciën door Frankrijk 200 jaar geleden. Ten gevolge daarvan zijn nog steeds vele
regels uit het B.W. dezelfde in beide landen, zij het dat zij daarom niet altijd nog dezelfde
betekenis hebben in de rechtspraak of in de praktijk.

Dergelijke rechtstransplantaties was evenwel ook voorheen zeker geen zeldzaamheid, in
tegendeel wellicht zelfs de belangrijkste wijze waarop recht tot stand kwam gedurende
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eeuwen. Ons hele continentale privaatrecht is grondig beïnvloed door een doorgedreven
receptie van het romeinse recht vanaf de late middeleeuwen.

Ook na de franse code civil zijn er duidelijke voorbeelden van cirkulatie van modellen blijven
bestaan (transplantatie van het Duitse BGB in bv. Japan en Griekenland, van het Zwitserse
ZGB in bv. Turkije). Een hedendaags voorbeeld is de invoering van vreemde wetboeken in de
midden- en Oost-Europese landen en de gewezen Sovjetunie.

Verder worden rechtsregels ook heden niet enkel door wetgevers getransplanteerd, maar ook
door de rechtspraak en rechtsleer. Gewijzigde uitleggingen zijn vaak beïnvloed door
buitenlandse voorbeelden.

De veelvuldigheid en het sukses van transplantaties van rechtsregels uit soms cultureel,
economisch en maatschappelijk zeer verschillende gebieden relativeert vrij sterk de
overgeleverde opvatting dat het recht een product is van de maatschappelijke werkelijkheid.
Het toont veeleer aan dat juristen het bestaan en blijven toepassen van bestaande regels vaak
veel belangrijker vinden van de inhoud van de regel, zelfs wanneer men beseft dat de regel
inhoudelijk onaangepast is.

B. VORMEN VAN HARMONISATIE

34. INTERNATIONALE EENMAKING DOOR WETGEVING - WIJZE VAN OMZET-
TING IN NATIONAAL RECHT - Naast de transplantatie van rechtsregels, die zuiver
éénrichtingsverkeer uitmaakt, kan er ook op grond van een internationale overeenkomst, een
verdrag, eenvormig recht worden ingevoerd. De invoering van dergelijke eenvormige regels in
het inwendige recht kan op verschillende wijzen gebeuren, die elk wel enige voor- en nadelen
hebben.

a) Géén omzetting is nodig in die zeldzame gevallen waarin een internationale instelling de
bevoegdheid heeft gekregen beslissingen te nemen die rechtstreeks toepasselijk zijn in de
rechtsorde van de lidstaten. Dit betreft voornamelijk de EG, die dit meer bepaald kan door
middel van Verordeningen (art. 249 (ex-189) EG, zie verder).

b) Daarbuiten bestaat de eenvoudigste weg erin gewoon een Verdrag goed te keuren, waarin alle
problemen in één tekst worden behandeld : zowel de inhoudelijke regels, als de bepalingen van
overgangsrecht of wijzigingsbepalingen, als de volkenrechtelijke bepalingen, de bepalingen over
voorbehouden en ratifikatie, over uitleg, enz... Het besef van het internationaal karakter van de
regels wordt daardoor bevorderd, de integratie met het lidstatelijke recht (en de kodifikatie)
evenwel niet. Deze wijze is niet mogelijk wanneer men de regels reeds wil invoeren, ook al
treedt het Verdrag volkenrechtelijk nog niet in werking, bv. omdat er onvoldoende ratifikaties
zijn.

Goedkeuring van een verdrag zonder verdere wijziging van het inwendige recht vinden we bv.
bij de CMR (Conventie op het wegvervoer), het Verdrag van Warschau op het luchtvervoer,
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het vroegere E.Ex. (Europees Bevoegdheids- en Exekutieverdrag) en het Weens kooprecht
(CISG).
In uitzonderlijke gevallen wordt in de tekst zelf van de binnenlandse wetgeving naar het
Verdrag verwezen, bv. in art. 47 Zeewet naar het LLMC-Verdrag (beperking aansprakelijkheid
scheepseigenaren).

Wil men toch de regels reeds invoeren vooraleer het Verdrag volkenrechtelijk in werking treedt,
dan dient men de regels volledig in de inwendige wetgeving over te nemen. Dit gebeurde bv.
met de regels van het E.V.O. in de Belgische wet van 14 juli 1987.

c) De tegenovergestelde werkwijze bestaat erin de door het Verdrag voorgeschreven regels
rechtstreeks in de eigen wetgeving te integreren. Dit bevordert de toepassing ervan op
nationaal vlak, maar niet noodzakelijk de eenvormigheid. Dergelijke integratie is ook moeilijk
wanneer men de inwerkingtreding afhankelijk wil houden van de inwerkingtreding van het
Verdrag op volkenrechtelijk vlak. Nochtans kan men het internationaal karakter van de regels
naar voor brengen door er uitdrukkelijk op te wijzen in de landswet. Aanpassing van de interne
landswet schept in ieder geval meer duidelijkheid en rechtszekerheid naar de burger toe. In de
EG bepaalt de rechtspraak dan ook dat wat EG-Richtlijnen betreft, er wel degelijk aan
aanpassing van de daarmee strijdige bepalingen van lidstatelijk recht dient te gebeuren (zie
volgend hoofdstuk).

Deze integratie kan dan nog geschieden door invoeging in bestaande wetboeken (bv. de
dwangsom), dan wel door invoeging van een afzonderlijke wet.

Dergelijke integratie komt vooral voor wanneer op internationaal vlak de inhoudelijke regels
worden opgesteld in de vorm van een eenvormige wet of een modelwet, die een bijlage vormt
bij een Verdrag waarin de staten zich verplichten deze wet in te voeren. Het Verdrag zelf kan
daarnaast ook nog allerlei andere bepalingen bevatten, bv. ter inrichting van een internationale
instelling, of van procedures van overleg, wijziging e.d.m.

Vb.
- Eenvormige wet op de wisselbrief, die in België werd opgenomen als art. 1 tot 78 van de
Belgische Wisselwet.
- de LUVI (Haags kooprecht), in België als een afzonderlijke wet ingevoerd, intussen echter
vervangen door het Weens kooprecht.
- Eenvormige Beneluxwetten op de dwangsom (ingevoegd in het Gerechtelijk Wetboek), de
Merken, Tekeningen en Modellen, e.d.m. (elk als afzonderlijke wetten ingevoerd) de W.A.M.
(wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen), e.d.m., die telkens een Bijlage
vormen bij de desbetreffende Benelux-Verdragen.
- voorbeelden van recente (bij ons niet ingevoerde) modelwetten : Uncitral model law on
international commercial arbitration (1985), Uncitral model law on international credit
transfers (1992)

151
, Uncitral model law on procurement of goods, construction and services
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(1994).

De invoering maakt ratifikatie niet overbodig. Meestal gebeuren beiden wel tegelijk. Soms
geschiedt de omzetting in twee stappen : eerst een goedkeuringswet; later nog een aanpassing
van de eigen wetgeving.
Vb. de aanpassing van het Belgische scheepvaartrecht aan het Brusselse Zeevaartverdrag van
25 augustus 1924 (goedkeuringswet 20 november 1928, wijzigingswet 28 november 1928) en
het wijzigingsprotocol daarvan (goedgekeurd bij wetten van 28 augustus 1978 en 17 augustus
1983, eerst gewijzigd bij W. 11 april 1989).
Dit Verdrag liet N.B. aan de staten uitdrukkelijk de keuze om aan het Verdrag gevolg te geven
“hetzij door het Verdrag kracht van wet te geven, hetzij door de regelen in het Verdrag
aanvaard in haar landswet op te nemen in een bij deze wet passende vorm”.

Het kan ook zijn dat aan de staten enige speelruimte gelaten wordt bij de omzetting, bv. voor
terminologische aanpassing e.d.m. Vergelijkbaar daarmee is ook de omzetting van EG-
Richtlijnen.

35. INTERNATIONALE EENMAKING - INHOUD - We bespreken hier meer bepaald
slechts verdragen die de invoering van rechtsregels betreffen (zgn. traité-loi) en niet diegene die
slechts wederzijdse hulp e.d. tussen staten beogen (traité-convention).

Eenvormig recht heeft vaak enkel betrekking op internationale verhoudingen alleen. het kan
gaan om ééngemaakte verwijzingsregels (bv. EVO) of om ééngemaakte zgn. materiële regels van
internationaal privaatrecht (zie hoger).

Uitzonderlijk heeft zij ook betrekking op zuiver inwendige verhoudingen. Dit is - behalve de
ontwikkelingen in EG-verband en de Benelux-wetten - zeldzaam. Een vb. vormt de
Eenvormige wet op de wisselbrief (Verdrag van Genève van 7 juni 1930) of deze betreffende
de aansprakelijkheid van de hotelhouder als bewaarnemer (Verdrag Raad van Europa).

Wel zijn er ook buiten de EG belangrijke internationale verdragen die m i n s t r e g e l s
bevatten voor alle, ook inwendig, recht van de verdragsstaten - bv. de mensenrechtenverdragen
en in zekere zin ook de EG-Verdragen. In die gevallen gaat het niet zozeer om harmonisatie of
zelfs eenmaking van regels, maar om eenvormige minstnormen die aan de rechtsstelsels worden
opgelegd. Bv. het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) legt geen
eenvormige normen op, maar minstnormen. Anderzijds zal de nog verdergaande bescherming
die in sommige lidstaten geboden wordt stilaan leiden tot een steeds strengere uitleg van die
minstnormen (zie verder Hoofdstuk VI). Vgl. ook de EG-richtlijnen inzake
verbruikersbescherming.

36. EENMAKING EN HARMONISATIE IN EG-VERBAND - MIDDELEN - Zeer grote
éénmakings- en/of harmonisatie-inspanningen werd gedaan in het kader van de EG, vooral met
het oog op de verwezenlijking van een ééngemaakte markt.
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Deze harmonisatie en haar belang kwam reeds ter sprake in hoofdstuk II.

De precieze werking van de wetgevende instrumenten van deze harmonisatie wordt in het
volgende hoofdstuk (IV) uitgewerkt. Hier worden ze enkel aangegeven. Naast het EG-Verdrag
zelf en enkele gelijklopende Verdragen spelen voornamelijk twee instrumenten een rol :

a) Verordeningen.
Wetten in materiële zin (d.i. algemeen en niet individueel geldend), rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat, en als dusdanig verbindend in alle onderdelen. Soms bepaalt de Verordening wel
dat er uitvoeringsmaatregelen moeten genomen worden (dan is de Verordening weliswaar nog
steeds rechtstreeks toepasselijk, maar heeft ze nog niet altijd “rechtstreekse werking” (t.a.v.
partikulieren)

b) Richtlijnen.
Zij maken in beginsel als zodanig geen deel uit van het interne recht, maar schrijven aan de
lidstaten enkel voor welk resultaat zij verplicht zijn te verwezenlijken. Dit geschiedt, voor
zover nodig, door “omzetting” van de Richtlijn in het lidstatelijke recht volgens de werkwijzen
van het lidstatelijke recht.

Het onderscheid tussen beiden vervaagt echter inhoudelijk, en hangt op dit ogenblik vooral
samen met de bevoegdheidsregeling in de Europese Unie.

Verder (zie art. 249 (ex-189) EG) zijn er ook nog aanbevelingen, waarvan de betekenis
eveneens in het volgende hoofdstuk ter sprake komt.

Naast deze wetgevende eenmaking speelt de Europese rechtspraak een zeer grote rol, zoals
reeds in Hoofdstuk II moge gebleken zijn.

C. INHOUDELIJKE AARD

Ook de inhoud van de harmonisatie op Europees vlak kan zeer onderscheiden zijn. We kunnen
vooral op volgende soorten regels wijzen :

37. ALGEHELE EENMAKING - Bij een  algehele éénmaking van een bepaalde materie of een
deel ervan  zet de EG een eenvormig stelsel op. Dit is bv. grotendeels het geval in het
gemeenschappelijk landbouwbeleid (zie v.b. in Hoofdstuk V). Op het gebied van het
privaatrecht is dit het meest het geval in materies die nieuw zijn en waarin het recht van de
lidstaten nog niet is ontwikkeld, zoals nieuwe intellektuele rechten (bv. bescherming van
halfgeleiderproducten (chips) - RL 87/54 van 16 december 1986; bescherming van
computerprogrammatuur - RL 91/250 van 14 mei 1991, e.d.), alsook in de materies die de
kapitaalmarkt in ruime zin aanbelangen (vennootschappen, bank, beurs en effecten,
verzekeringen).

38. HARMONISATIE VAN MINSTNORMEN - Minstnormen spelen een grote rol in de
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vrijmaking van het goederen- en dienstenverkeer.  Bij naleving van deze normen mogen de
andere lidstaten in beginsel het vrij verkeer van de desbetreffende goederen of diensten niet
meer beperken. Het betreft hier uitsluitend verhoudingen die niet zuiver inwendig zijn aan één
lidstaat; ze moeten een intracommunautaire weerslag hebben. Dit is echter wel ruimer dan wat
traditioneel als een internationale verhouding wordt begrepen volgens de afbakeningsregels van
bv. het internationaal kooprecht e.d.

Deze techniek wordt voornamelijk gebruikt in het reeds besproken domein van het vrij verkeer
van goederen en van diensten. Ook wanneer de harmonisatie niet verder gaat dan het vastleggen
van de beperkingen die toegelaten zijn op grond van art. 30 (ex-36) (c.q. 46 (ex-56)) EG, is zij
nuttig om de rechtszekerheid te bevorderen. De toetsing door de Europese rechtspraak is
immers steeds een toetsing a posteriori en in een afzonderlijk geschil. Op het verweer van
algemeen belang kan geen beroep meer gedaan worden indien een bepaalde materie reeds
geharmonizeerd is op het nivo van de EG (tenzij de harmonisatie uitdrukkelijk de mogelijkheid
van een “hoger beschermingsniveau” openlaat, zoals m.b. geschiedt in de
verbruikersbeschermende richtlijnen, doch ook dan is er een zekere toetsing mogelijk, zie het
hoger aangegeven Schotse-sneeuwhoen-arrest Gourmetterie van der Burg, HJEG 23 mei 1990).
Bovendien is de afbouw van onevenredige belemmeringen van het vrij verkeer van goederen,
diensten e.d. slechts een noodzakelijk, maar geen voldoende stap voor de éénmaking van de
gemeenschappelijke markt (noodzaak tot “positieve integratie” om de mededingings-
voorwaarden gelijk te trekken : de vrijheden maken enkel dat de markten der lidstaten zich
voor elkaar moeten openen, maar leiden op zichzelf nog niet tot een ééngemaakte markt)

152
.

Hiernaast kan ook gewezen worden op regelingen die beperkt blijven tot een eenmaking van
het conflictenrecht (dit is de toestand voor het overgrote deel van het overeenkomstenrecht,
met uitzondering van het verbruikersrecht).

39. UITVAARDIGEN VAN EEN “ZEVENENTWINTIGSTE MODEL” - Het betreft hier
een model dat naast de lidstatelijke modellen moet worden erkend

153
. Voorbeelden zijn :

- het EESV (Europees economisch samenwerkingsverband),
- het Gemeenschapsmerk (Vo. nr. 40/94 van 20-12-1993)

154
,

- het Gemeenschapskwekersrecht (Vo. 2100/94 van 27-7-1994)
- het Gemeenschapsoktrooi (Verdrag);
- de verordening betreffende de Europese vennootschap

155
;

- ontwerp voor een Europese vereniging
156

;
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 Zie verder U. EVERLING, "Zur Funktion der Rechtsangleichung in der Europäischen Gemeinschaft - Vom
Abbau der Verzerrungen zur Schaffung des Binnenmarktes", in Du droit international au droit de l'intégration.
Liber amicorum Pierre Pescatore, Nomos Baden-Baden 1987, 227 v.
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 Als “13e model” werd het begrip gelanceerd door  D. PIETERS, Sociale-zekerheidsrechtsvergelijking ten
dienste van Europa, Preadvies Nederlandse vereniging voor rechtsvergelijking nr. 45, 1992.
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  Zie hierover onder meer Y. Van COUTER & G. BOGAERT, “Het gemeenschapsmerk”, DAOR n° 42, 31
v.; C. HEATH, in ERPL 1996-4.
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 Verordening van 8 oktober 2001.
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 Gewijzigd voorstel verordening 6-7-1993. Zie M. THYSSEN, in 75 jaar internationale vereniging in
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- de Europese coöperatieve (Richtlijn 1435/2003 van 22 Juli 2003)
- ontwerp voor een Europese onderlinge maatschappij (Gewijzigd voorstel verordening 6-7-
1993)
- voorstellen voor een Eurohypotheek (Union du notariat Latin)

157
, een Europese besloten

vennootschap
158

, e.d.m.

Deze regels moeten niet noodzakelijk beperkt blijven tot transnationale verhoudingen, al zijn
zij op de eerste plaats wel daarvoor bedoeld. In die zin komen deze modellen zeer dicht bij de
materiële regels van IPR.

40. MATERIËLE REGELS VAN IPR EN SOORTGELIJKE - Materiële regels van IPR (zie
hoofdstuk I) kennen we bv. in het eenvormig kooprecht.  In het Europees gemeenschapsrecht
daarentegen zijn ze nauwelijks als dusdanig te vinden. Wel vinden we twee soortgelijke
rechtsvormen :

- enerzijds de techniek van de “grootste gemene deler”. Deze techniek bestaat erin te bepalen
dat een bepaalde rechtsverhouding geregeld wordt door de gemeenschappelijke regels van de
verschillende betrokken rechtsorden, de “grootste gemene deler” en de precieze invulling
daarvan over te laten aan de rechter (of scheidsrechter). Het grootste probleem van deze
werkwijze is natuurlijk dat er vaak geen sprake is van een voldoende gemeenschappelijkheid
van de rechtsregels. Deze werkwijze wordt gebruikt voor de aansprakelijkheid van instellingen
van de Europese Gemeenschappen (art. 288 (ex-215) EG-Verdrag, verder besproken).

- anderzijds leidt de Europese rechtspraak inzake de grondvrijheden (vrij verkeer van goederen,
diensten e.d.) soms tot een feitelijke harmonisering van bepaalde regels voor alle internationale
/ intracommunautaire verhoudingen (niet voor interne verhoudingen, want
Inländerdiskriminierung blijft mogelijk). Zie bv. de in hst. II besproken rechtspraak inzake
productbenaming en -publiciteit

159
.

Binnen de Europese gemeenschap vinden we wel een met materiële regels van IPR
vergelijkbare code in de Beroepscode van de advokaten van de Europese Gemeenschap;
formeel is deze enkel op transnationale verhoudingen van toepassing, maar tegelijk is het een
soort modelwet voor interne verhoudingen.

41. EENVORMIGE GRONDTEKST MET AFWIJKINGSMOGELIJKHEID VOOR DE
LIDSTATEN - Ten slotte wordt ook gepleit voor een eenvormige modelwet, waarvan de
lidstaten binnen bepaalde perken kunnen afwijken

160
. In de VS vinden we op deze wijze een

Uniform Commercial Code. In de EG kan gewezen worden op art. 23 EVO, alsmede op de

                                                                                                                                                 
België, Mys & Breesch Gent 1996.
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 Zie o.m. WEHRENS, in Towards a european civil code; L. KAINDL, “Die Eurohypothek”, in Österr.
Notariatszeitung 1993, 277 v.
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 Zie de bespreking door T.P. van DUUREN en E.P.M. VERMEULEN, “Société privée européenne : een
Europese besloten vennootschap”, WPNR 1999 nr. 6379.
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 Vgl. REMIEN, Z.f. Rvgl. 1995, 128.
160

 Zie bv. REMIEN, Z.f.Rvgl., 1995, 122.
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opties die opengelaten worden in sommige Richtlijnen (bv. RL Productenaansprakelijkheid).
De lidstaten hebben de mogelijkheid afwijkende bijzondere verwijzingsregels in te voeren, doch
slechts na een overlegprocedure met de andere lidstaten en een afkoelingsperiode van twee jaar.

42. KEUZE VAN HET SOORT HARMONISATIE - De keuze c.q. verhouding tussen deze
verschillende vormen van harmonisatie is het voorwerp van felle diskussie. Sommige schrijvers
pleiten fel voor enkele een minstharmonisatie van het materiële recht naast een eenvormig
conflictenrecht (bv. Taupitz; gedeeltelijk De Ly); anderen wijzen op de beperkingen van het
conflictenrecht en de noodzaak van verdergaande harmonisatie (bv. Kreuzer); zij stellen o.m.
dat de keuze van één bepaald nationaal recht op grond van verwijzingsregels onwenselijk is
zodat er minstens voor internationale verhoudingen eenvormig recht nodig is; en sommigen
wensen een - al dan niet facultatief - eenvormig recht dat ook op zuiver interne verhoudingen
van toepassing zou zijn (Lando)

161
.

C. PRIVATE EENMAKING

43. ALGEMEEN EN STANDAARDVOORWAARDEN - Naast de wetgeving en de
(overheids)rechtspraak van vnl. internationale hoven (HJEG, EHRM) kunnen ook “private”
rechtsbronnen in het internationaal - en soms zelfs intern - verkeer een grote rol spelen. We
hebben het hier nog niet over het feit dat de rechtsleer een zeer belangrijke rechtsbron is in het
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Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft", Zeitschrift für Rechtsvergleichung, 1964, 80.; R. DAVID, "The
international unification of private law" in International Encyclopedia of comparativ law, II, 5, Tübingen / New
York 1971.; H. KÖTZ, "Gemeineuropäisches Zivilrecht", Festschrift für Konrad Zweigert, Mohr Tübingen
1981, 481; W. TILMANN, "Zur Entwicklung eines europäischen Zivilrecht", Festschrift für Walter Oppenhoff,
Beck München 1985, 495 v.; C. MOULY, "Le droit peut-il favoriser l'intégration européenne", R.I.D.C., 1985,
895 v.; H. KÖTZ, "Rechtsvereinheitlichung - Nutzen, Kosten, Methoden, Ziele", Rabels Z  1986, 1 v.; R.
LAUWAARS & J. MAARLEVELD, Harmonisatie van wetgeving in Europese organisaties, Kluwer Deventer
1987; I. SCHWARTZ, "30 Jahre EG-Rechtsangleichung", in Eine Ordnungspolitik für Europa, Festschrift für
Hans von Groeben, Nomos Baden-Baden 1987.; P.J. SLOT, "Harmonisatie van wetgeving in de EEG", Ars
aequi 1989, 453; H. MATTHIES, "Zur Anerkennung gleichwertiger Regelungen im Binnenmarkt der EG (Art.
100b EWG-Vertrag)"; K. KREUZER, "Europäisches Mobiliarsicherungsrecht oder von den Grenzen des
internationalen Privatrechts", in Conflits et harmonisation, Mélanges en l'honneur d'Alfred E. von Overbeck,
Fribourg 1990, 613 v.; U. EVERLING, "Probleme der Rechtsangleichung zur Verwirklichung des europäischen
Binnenmarktes", Festschrift für Ernst Steindorff, De Gruyter Berlin 1990, 1155 v.; I. MASELIS, "Legislative
harmonization and the integration of harmonized legislation into the national legal system within the european
community", ERPL 1993, 137 v.; J. TAUPITZ, Europäische Privatrechtsvereinheitlichung heute und morgen,
Mohr Tübingn 1992; -, "Privatrechtsvereinheitlichung durch die EG :  Sachrechts- oder
Kollisionsrechtsvereinheitlichung ?", JZ 1993, 533 v.; O. LANDO, "Principles of European contract law. An
alternative or a Precursor of European Legislation", Rabels Z 1992, 262; H.-J. MERTENS, "Nichtlegislatorische
Rechtsvereinheitlichung durch transnationales Wirtscheftsrechts und Rechtsbegriff", Rabels Z 1992, 219 v.; A.
FLESSNER, "Rechtsvereinheitlichung durch Rechtswissenschaft und Juristenausbildung", Rabels Z 1992, 243
v.; F. DE LY, Europese gemeenschap en privaatrecht, oratie Rotterdam, Tjeenk Willink Zwolle 1993; T. DE
BOER, "The relation between uniform substantive law and private international law", in Towards a european
civil code, Ars aequi Nijmegen 1994, 51 v.; V. GÖTZ, "Auf dem Weg zur Rechtseinheit in Europa ?", JZ 1994,
265 v.; U. BLAUROCK, "Europäisches Privatrecht", JZ 1994, 270 v.; O. REMIEN, "Denationalisierung des
Privatrechts in der Europäischen Union ? - Legislative und gerichtliche Wege", Zeitschrift für Rechtvergleichung
1995, 116 v.; A. TUNC, “L’unification du droit des contrats en Europe : avec ou sans loi ?”, RIDC 1993, 877.
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IPR in enge zin (verwijzingsrecht e.d.); maar over de bijdrage van private kodifikaties voor de
eenmaking van het materiële recht.
In rechtsgebieden waar de autonomie van partijen groot is, kunnen eenvormige regels van
zuiver private oorsprong een groot belang krijgen. Partijen kunnen er immers in hun overeen-
komst naar verwijzen en ze zo toepasselijk maken. In bepaalde sektoren gebeurt dit op grote
schaal (standaardvoorwaarden). Het betreft meer bepaald eenvormige contractsvoorwaarden
opgesteld door private internationale instellingen zoals de IKK (internationale kamer van
koophandel).

Voorbeelden.
Eenvormige regels van de IKK :

Uniform Customs and Practice  for documentary credits (voorheen Uniform Rules and Usances)/ Règles et

usances uniformes relatives aux crédits documentaires / 5e versie 1994, zie hierover kh. Brussel 15 november

1978, R. Banque 1980, 249; Cass. 23-6-1994, Gerson t. Banque Indosuez;  verder de Uniform rules for Bank-

to-Bank reimbursements under documentary credits (1996)

Uniform rules for collections / Règles uniformes relatives aux encaissements (uniforme regels voor inkasso’s)

(1956, laatste herziening 1996);

Uniform rules for demand guarantees / Règles uniformes pour les garanties contractuelles

Uniform rules for  contract bonds

Modelregels van de International Law Association :

Model rules on the time of payment.

Het toepassingsgebied van dergelijke regels is niet noodzakelijk beperkt tot transnationale
overenkomsten.

Een beperking is wel dat het steeds moet gaan om bepalingen die niet in strijd zijn met de
dwingende regels van het toepasselijk, of waarbij minstens door rechtskeuze kan gekozen
worden voor een bestaand nationaal recht met de dwingende regels waarvan ze niet in strijd
zijn.

44. ARBITRAGE - Bij transnationale verhoudingen kunnen evenwel ook andere elementen
van private rechtsvorming een rol spelen.

Een zekere eenmaking vindt zo plaats door de private rechtspraak, nl. de internationale
(handels)arbitrage. Arbiters in internationale geschillen zijn namelijk gevoeliger dan overheids-
rechters voor rechtsvergelijkende (en dus harmonizerende) uitleg van het recht. Een van de
redenen hiervoor is ook de vaak internationale samenstelling van arbitrale kolleges.

Partijen die internationale handelsovereenkomsten sluiten waarin een arbitraal beding wordt
opgenomen vaak niet geneigd zijn om daarop het recht van de andere partij toepasselijk te
verklaren. Daarom kiest men voor het recht van een “neutraal” derde land (vaak land waaruit
ook de arbiter zal worden aangeduid-  bv. Zwitsers recht - of wordt precies overeengekomen
dat geen énkel nationaal recht van toepassing zal zijn.
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Deze laatste bepaling wordt door overheidsrechters meestal ongeldig of onuitvoerbaar geacht.
Arbiters echter, die sowieso reeds geneigd zijn te bemiddelen tussen de regels van de
verschillende betrokken rechtsorden en de “grootste gemene deler” toe te passen, aanvaarden
vaak wél om uitspraak te doen volgens “algemene rechtsbeginselen van handelsovereen-
komsten, ook de lex mercatoria genoemd, zonder daarbij beperkt te zijn tot een specifiek
nationaal recht.  Met deze lex mercatoria bedoelt men een geheel van regels en gebruiken die
algemeen aanvaard zouden zijn in de internationale handel.

Aangezien arbiters zich bovendien ook minder sterk gebonden achten aan règles d’application
immédiate, komt hierdoor een “liberaler” rechtsstelsel tot stand in gebieden die aan arbitrage
kunnen onderworpen worden, d.i. voor die materies die minstens na het rijzen van het geschil
ter vrije beschikking staan van partijen.

Dit doet de meer principiële vraag rijzen of partijen door middel van rechtskeuze de lex
mercatoria kunnen kiezen als lex contractus

162
, dan wel uitsluitend een “statelijk” rechts-

stelsel, aan welks dwingend recht zij noodzakelijk gebonden zijn. Los van de theoretische
vraag (die in beginsel negatief moet worden beantwoord, zie verder onder) gaat het praktisch
ook om de vraag of het land van arbitrage een uitspraak om die reden zou vernietigen of
erkenning ervan zou weigeren – en dat lijkt in België en Frankrijk niet het geval te zijn (zie
voor Frankrijk de zeer ruime verwoording van art. 1496 I Nouveau code de procédure civile).
Vernietiging van een uitspraak moet worden gevraagd in het land waar de arbitrage plaatsvond,
op grond van de arbitragewetgeving van dat land. Sommige landen, zoals Frankrijk en België
hebben hun wetgeving op dit punt sterk geliberalizeerd voor internationale arbitrages, precies
om partijen ertoe te lokken in hun contracten te kiezen voor arbitrage in hun land. Bij arbitrage
in dergelijke landen zullen er in de praktijk dan ook zelden grote vragen rijzen indien de
scheidsrechter niet volgens nationaal recht, maar volgens de zgn. lex mercatoria uitspraak heeft
gedaan.

45. LEX MERCATORIA EN RESTATEMENTS 
163

- Hieruit is ook de gedachte gegroeid dat het
mogelijk moet zijn om die algemene rechtsbeginselen voor internationale
handelsovereenkomsten of lex mercatoria ook nader inhoud te geven, te kodificeren. Een
dergelijke kodifikatie werd in 1994 beëindigd door een werkgroep van UNIDROIT onder de
naam Unidroit Principles for international commercial contracts (Unidroit beginselen voor
internationale handelsovereenkomsten, hierna afgekort PICC).
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UNIDROIT is een internationale organisatie gesticht in 1926 (onder de hoede van de
Volkenbond) met het oog op de promotie van de eenmaking van het privaatrecht, en heeft
ongeveer 56 lidstaten. Anders dan bij de meeste andere internationale organisaties, bestaat de
Raad van Bestuur evenwel uit rechtswetenschappers, voornamelijk akademici. De ontwerpen
van UNIDROIT zijn daardoor gekenmerkt door hun grondige professionele voorbereiding en
verdienen daarom onze bijzondere aandacht. Door de kwaliteit van het werk verkrijgen zij een
zeker gezag, ook in die gevallen waarin het ontwerp “privaat” blijft en niet wordt omgezet in
een Verdrag of Eenvormige Wet.

Na ongeveer 15 jaar voorbereidend werk, heeft UNIDROIT in 1994 haar “Beginselen van
internationale handelsovereenkomsten” gepubliceerd, en deze aan het publiek voorgesteld in
oktober 1994

164
.

De bedoeling is dat partijen ze als “recht” zouden kunnen kiezen of arbiters er gebruik van
zouden kunnen maken, het laatste meer bepaald wanneer niet overeengekomen werd dat een
welbepaald nationaal recht zou worden toegepast of overeengekomen werd dat geen enkel
louter nationaal recht zou worden toegepast.

Kenmerkend voor deze poging tot “eenvormig recht” is dat het uitsluitend voor internationale
handelsovereenkomsten bedoeld is, en dus niet kan worden toegepast op zuiver interne of
niet-commerciële overeenkomsten. Deze beginselen vormen opnieuw een soort materiële regels
van IPR.

Daarin verschillen de Unidroit Principles van de inhoudelijk zeer gelijkaardige Principles of
European Contract law  (hierna afgekort PECL) die opgesteld worden door de Commission on
European Contract Law (zgn. Lando-commissie naar de voorzitter, prof. Lando)

165
. Deze wil
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veeleer het overeenkomstenrecht als dusdanig kodificeren voor Europa, zowel voor
internationale als voor zuiver binnenlandse overeenkomsten (“monistische” opvatting”).

De Commission on European Contract Law, bekend onder de naam Lando-Commissie naar de
Voorzitter ervan, de Deense hoogleraar prof. O. LANDO, startte een gelijkaardig ontwerp op
onder de naam “Beginselen van Europees overeenkomstenrecht”.  Het eerste deel hiervan werd
in 1995 gepubliceerd, het eerste plus tweede deel in 1999, en een derde deel is op komst. Deze
Commissie is een niet-goevernementele groep rechtswetenschappers van alle lidstaten van de
EG, die in het verleden een zekere financiële ondersteuning kreeg van de EG-Commissie. Op 6
mei 1994 keurde het Europees Parlement een resolutie goed, waarbij de Europese Commissie
specifiek wordt verzocht het werk van deze Commissie te ondersteunen.

Deze Beginselen hebben dezelfde vorm als die van UNIDROIT, maar een veel uitvoeriger
corpus “noten”, bestaande uit een kort rechtsvergelijkend overzicht van de stelling van de
rechtsstelsels van de verschillende lidstaten aangaande elk van de bepalingen. De artikelen zelf
zijn grotendeels gelijkaardig aan die van UNIDROIT, wat niet verwonderlijk is aangezien a)
ongeveer een derde van de leden ook lid waren van de UNIDROIT werkgroep en b) de
belangrijkste moeilijkheden, zoals het vinden van een aanvaardbaar kompromis tussen
hoofdzakelijk romanistische, germanistische en common law stelsels, min of meer dezelfde
waren in beide werkgroepen.

Deze Beginselen bestaan niet enkel uit in artikelen gevatte rechtsregels, maar omvatten ook een
commentaar, vaak voorbeelden en verwijzingen naar geldend recht, zij het voornamelijk
geldende internationale rechtsinstrumenten.

De Beginselen hebben aldus een vorm gekregen die deze van de bekende “Restatements of the
Law” van het American Law Institute  (opgericht in 1923) benadert, Restatements die, hoewel
zij een zuiver private kodifikatie vormen, een enorm gezag genieten in de staten van common
law traditie (d.i. alle, behalve Louisiana) van de Verenigde Staten van Amerika

166
. De

Restatement is bedoeld als een samenvatting van de geldende “common law tradition”
(rechtersrecht), met uitsluiting van het “statutory law” (dat in de VS veel meer verschilt van
staat tot staat dan het common law) recht, doch wel als een gemeenschappelijke samenvatting
van een hele groep rechtsstelsels. In Europa is die gemeenschappelijke traditie wel minder
sterk - en vooral minder zichtbaar onder de kodifikaties door - maar daarom niet onbestaand.
Het is dus opnieuw een soort “grootste gemene deler”. In die zin beantwoordt de Restatement
nooit geheel aan één van de geldende rechtsstelsels, maar kan hij er wel toe leiden dat zij naar
elkaar toegroeien.

Het grote voordeel van een dergelijke Restatement is dat het een geheel van regels bevat die
omzeggens het hele contractenrecht (althans het hele niet-dwingende) contractenrecht omvat,
                                                                                                                                                 
?", Rabels Z 1992, 300 v.
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States, 1963, 84 v.; P.-C. MÜLLER-GRAF, "Private law unification by other means than of codification", in
Towards a european civil code, Ars aequi Nijmegen 1994, 19.
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en dus algemene begrippen en beginselen aanreikt die in de pointillistische eenmaking door
wetgeving (Verdragen, EG-instrumenten, e.d.) ontbreken. We zullen in de volgende
hoofdstukken zien op welke wijze het HJEG dit vraagstuk gedeeltelijk aanpakt.

46. GEBRUIK EN TOEPASSINGEN VAN DE BEGINSELEN - Het doel van beide
ontwerpen is grotendeels, maar niet geheel, hetzelfde. Er zijn wel enkele duidelijke verschillen
betreffende hun toepassingsgebied.

De Preambule van de UNIDROIT Beginselen luidt :

Doel van de beginselen*
(1) Deze Beginselen bevatten algemene regels voor internationale handelsovereenkomsten.
(2) Ze zijn van toepassing indien partijen dit bij een overeenkomst zijn overeengekomen.
(3) Zij kunnen toegepast worden indien partijen zijn overeengekomen dat algemene
rechtsbeginselen, de lex mercatoria of dergelijke op hun overeenkomt van toepassing zijn.
(4) Zij kunnen een oplossing bieden voor vragen die rijzen indien het niet mogelijk blijkt de
relevante regel van het toepasselijke recht vast te stellen.
(5) Zij kunnen gebruikt worden om akten van eenvormig internationaal recht uit te leggen of
aan te vullen.
(6) Zij kunnen als model dienen voor nationale en internationale wetgevers.

Het eerste artikel van de PECL luidt :
1:101 Toepassing van de Beginselen.
(1) Deze Beginselen zijn bestemd om te worden toegepast als algemene regels van overeen-
komstenrecht in de Europese Unie.
(2) Ze zijn van toepassing indien partijen dit bij een overeenkomst zijn overeengekomen.
(3) Deze beginselen kunnen toegepast worden :
(a) indien partijen zijn overeengekomen dat op hun overeenkomst “algemene rechtsbegin-
selen”, de “lex mercatoria” of dergelijke van toepassing zijn;
(b) indien partijen geen enkel recht hebben gekozen om op hun overeenkomst van toepassing
te zijn;
(4) Deze Beginselen kunnen een oplossing bieden voor vragen waarvoor het toepasselijke recht
dit niet doet.

De UNIDROIT beginselen zijn dus alleen bedoeld voor internationale handelsovereenkomsten,
maar niet beperkt tot het recht van de Europese landen, de PECL zijn bedoeld voor internatio-
nale en interne, handels- en niet-handelsovereenkomsten, maar enkel als een Europees overeen-
komstenrecht. Dit kan enkele van de belangrijkste verschillen tussen beide ontwerpen
verklaren - zo bv. de aanwezigheid van meer gedetailleerde regels over onrechtmatige bedingen
in de PECL, of de aanwezigheid van regels over overeenkomsten die een overheidsvergunning
behoeven in de UNIDROIT Beginselen alleen.

Laat me proberen de aangegeven doelstellingen en toepassingsmogelijkheden kort uit te leggen.
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47. GEBRUIK EN TOEPASSINGEN VAN DE BEGINSELEN - RECHTSKEUZE VAN DE
BEGINSELEN ? - Lid (2) is het gemakkelijkst te begrijpen. De vraag blijft evenwel of partijen
af kunnen geraken van de dwingende regels (andere dan de regels van openbare orde en de
onmiddellijk werkende voorrangsregels, zie art. 7 van het EVO) van het recht dat zonder die
rechtskeuze van toepassing zou zijn door een “recht” te kiezen dat niet van een staat uitgaat
noch door een staat werd geratificeerd en in die zin van zuiver private oorsprong is

167
.

Zoals de commentaar bij de Principles het reeds stelt, is dit natuurlijk mogelijk indien het
internationaal privaatrecht dit mogelijk maakt. Deze mogelijkheid zou teoretisch op twee
vlakken kunnen bestaan :
a) op het vlak van het verwijzingsrecht;
b) door soepele materiële regels van IPR (regels die dele uitmaken van het nationale materieel
recht, doch enkel gelden voor internationale overeenkomsten).

47 BIS – VERWIJZINGSREGELS DIE VERWIJZING NAAR NIET-STATELIJK RECHT
TOELATEN (RECHTSKEUZE IN ENGE ZIN) ? - De relevante verwijzingsregels zijn voor
de EG-landen te vinden in het EVO van 1980 (Verdrag betreffende het recht van toepassing op
contractuele verbintenissen). Dit Verdrag verhindert een ontsnappen aan dwingende regels in
drie gevallen : 1° wanneer alle elementen van het geval op het tijdstip van de rechtskeuze, be-
halve de rechtskeuze zelf, eventueel gepaard gaande met de aanwijzing van een buitenlandse
rechter, met een enkel land zijn verbonden (art. 3 lid 3), 2° in verbruikersovereenkomsten zoals
omschreven in art. 5, en 3° in individuele arbeidsovereenkomsten zoals omschreven in art. 6.
In deze gevallen blijft de toepassing van dwingende regels wel afhankelijk van hun verzoen-
baarheid met het Europees gemeenschapsrecht. Het EVO kent geen andere beperkingen aan de
mogelijkheid om aan dwingende regels te ontsnappen door een rechtsstelsel te kennen dat die
dwingende regel niet kent. Uit de mogelijkheid om voor elk deel van de overeenkomst een
gesplitste rechtskeuze te maken (de “dépeçage” van art. 3 EVO) zou men misschien kunnen
afleiden dat men ook een stel regels zoals de PICC of de PECL te kiezen, aangezien het niet
denkbaar is dat voor elk van de daarin geregelde vragen alle landen ter wereld striktere regels
zouden hebben dan deze Beginselen. Maar wellicht is deze redenering te spitsvondig, en moet
men tot het besluit komen dat ons verwijzingsrecht (d.i. het EVO) de rechtskeuze enkel erkent
voor zover het een keuze is voor een statelijk rechtsstelsel.

Sommigen stellen dat arbiters - anders dan overheidsrechters - wél een afwijkende
verwijzingsregel kunnen toepassen in plaats van het EVO en dus toch een niet-statelijk recht
kunnen toepassen in plaats van het recht van een bepaald land. De commentaar bij de PICC
stelt uitdrukkelijk dat zij als toepasselijk recht kunnen gebruikt worden indien de geschillen
scheidsrechterlijk dienen te worden beslecht. Deze stelling wordt ondersteund met
verwijzingen naar art. 28 (1) van de UNCITRAL modelwet van 1985 betreffende de
internationale handelsarbitrage en art. 42 (1) van het Verdrag van 1965 over de beslechting van
investeringsgeschillen tussen staten en onderdanen van andere staten (vgl. ook het Noord-
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 Zie verder A. KAPPUS, “Lex mercatoria als Geschäftsstatut vor staatlichen Gerichten im deutschen
internationalen Schuldrecht”, IPRax 1993, 137 v.
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Amerikaans IPR-Verdrag van Mexico). Doch het EVO geldt in beginsel ook voor arbiters (het
EVO is niet toepasselijk op arbitrage-overeenkomsten, doch dit betekent enkel dat het recht
dat van toepassing is op de totstandkoming, geldigheid, en uitvoering van arbitrage-
overeenkomsten niet door de verwijzingsregel van het EVO wordt bepaald, maar door andere
Internationale Verdragen; dit betreft iets anders dan de vraag welke IPR-regels een arbiter moet
toepassen).

De opvatting dat de arbiter een afwijkende verwijzingsregel kan gebruiken en op grond daarvan
rechtstreeks de Principles als een rechtsstelsel kan toepassen (in plaats van enkel voor zover
het toepasselijke nationale recht dat mogelijk maakt) is m.i. naar Belgisch IPR weliswaar
onjuist

168
, maar anders dan tegen onjuiste beslissingen van een overheidsrechter is er tegen

dergelijke onjuiste beslissingen van een arbiter in de meeste gevallen geen verhaal mogelijk. Om
commerciële redenen hebben vele landen, waaronder België de internationale arbitrage immers
“geliberaliseerd”.

47 TER – HET GEKOZEN OF KRACHTENS VERWIJZINGSREGELS TOEPASSELIJK
RECHT KENT EEN SOEPELE REGELING VOOR INTERNATIONALE
OVEREENKOMSTEN (GEEN RECHTSKEUZE, MAAR REGELKEUZE) - Wel heeft elk
land de mogelijkheid om in zijn eigen “materieel” privaatrecht (overeenkomstenrecht) een regel
in te voeren of te erkennen waardoor de gewone dwingende regels van het eigen recht niet
noodzakelijk van toepassing zijn in internationale overeenkomsten die door dat recht worden
beheerst. Het gaat dan om een “materiële regel van internationaal overeenkomstenrecht” (of
stel regels) waarin wordt afgeweken van de in dat recht geldende materiële regels van
overeenkomstenrecht in het algemeen (zoals die gelden voor niet-internationale
overeenkomsten en bv. in het Burgerlijk Wetboek te vinden zijn).

Het is helemaal niet uitzonderlijk dat een rechtsstelsel afzonderlijke regels heeft voor
internationale overeenkomsten van een bepaalde aard vergeleken met de regels voor zuiver
interne overeenkomsten van diezelfde aard. voorbeelden kwamen ter sprake in hoofdstuk I -
bv. regels voor de internationale koop die afwijken van het BW, regels voor internationale
vervoerovereenkomsten die afwijken van het W.v.K., enz. Minder vaak komt het voor dat ook
voor de algemene regels van overeenkomstenrecht (verbintenissenrecht) er afzonderlijke regels
zijn voor internationale overeenkomsten en zuiver interne overeenkomsten, maar het is zeker
niet uitgesloten (in de communistische rechtsstelsels was dit wel de regel). Het is dan ook
denkbaar (maar daarom nog niet reëel) dat het overeenkomstenrecht van een bepaald land zou
bepalen dat de gewone dwingende regels daarvan terzijde kunnen worden gezet in een
internationale overeenkomst, ook zonder dat men een buitenlands recht kiest.

Nu is er bij mijn weten geen enkel land dat formeel een dergelijke regel kent.

Wel zijn er landen die aanvaarden dat in die gevallen waar het materieel recht zowel een
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regeling kent voor interne overeenkomsten (in het BW bv.) als voor internationale
overeenkomsten (bv. door opname in het nationaal recht van een Verdrag), de partijen kunnen
kiezen. Neem bv. een internationale koopovereenkomst waarop volgens de verwijzingsregel
Belgisch recht van toepassing is : kunnen de partijen dan kiezen voor het BW hoewel normaal
het Weens kooprecht geldt ? Kunnen ze kiezen voor het Weens kooprecht hoewel volgens de
afbakeningsregels tussen beiden normaal het BW geldt ? Dit is niet uitgesloten, maar
onduidelijk. In het Nederlandse recht is dit wel duidelijker. Dat blijkt uit een recent arrest van
de Hoge Raad

169
 inzake de toepassing van de CMR (verdrag inzake vervoerovereenkomst over

de weg). Nederland heeft naast vele andere landen de CMR opgenomen als deel van zijn
materieel privaatrecht. Volgens de CMR-regels (die dus deel uitmaken van het Nederlandse
recht) zijn deze slechts onder bepaalde voorwaarden van toepassing. Partijen hadden evenwel
in hun overeenkomst (die in beginsel onder Nederlands recht viel) gekozen voor het CMR in
een geval waar normaal niet het CMR maar het Nederlands BW Boek 8 van toepassing was
(gegeven de in het CMR bepaalde afbakeningsregels tussen CMR en zuiver intern
privaatrecht). De Hoge Raad besliste dat partijen in een dergelijk geval inderdaad konden
overeenkomen de CMR-regels toe te passen in plaats van die van het BW. In internationale
overeenkomsten die onder Nederlands recht vallen moet die mogelijkheid in beginsel ook
bestaan in andere gevallen waar er een internationaal eenheidsrecht bestaat dat in het
Nederlandse materiële privaatrecht is opgenomen. Dit wil nog niet zeggen dat men in een
internationale overeenkomst onder Nederlands recht ook het BW ter zijde kan schuiven door
verwijzing naar de Principles 

170
 - de Principles zijn immers anders dan het CMR niet in het

Nederlandse recht opgenomen als materiële regels van IPR. Maar het is niet ondenkbaar dat
een nationaal recht op een bepaald ogenblik zou beslissen dat onder hun recht partijen in een
internationale overeenkomst het gewone overeenkomsterecht terzijde kunnen stellen (maar niet
de régles d’application immédiate ) door te verwijzen naar de lex mercatoria, de Principles,
e.d.m.

Er zijn landen die dit nu reeds “oogluikend” doen en aanvaarden dat partijen in hun
overeenkomst, de gewone dwingende regels van overeenkomstenrecht kunnen terzijde
schuiven, op voorwaarde dat de overeenkomst de beslechting van geschillen toevertrouwt aan
arbiters (scheidsrechters) en niet aan de overheidsrechter. In België kan dit in ieder geval
wanneer de partijen de arbiter vrijstellen van de toepassing van de normale regelen des rechts.
Vroeger kon dit alleen door de opdracht te geven als “goede mannen naar billijkheid” te
oordelen, wat enkel mogelijk was na het rijzen van het geschil. Art. 1700 Ger.W. werd evenwel
gewijzigd in 1998 en gebruikt nu de algemene formule dat partijen kunnen overeenkomen dat
de arbiters niet moeten oordelen volgens de “regels van het recht” (d.i. statelijk recht), wat
betekent dat zij de arbiters bv. ook de opdracht kunnen geven te oordelen volgens algemene
rechtsbeginselen, volgens de lex mercatoria, of volgens de Principles. Deze mogelijkheid is
zelfs niet beperkt tot internationale overeenkomsten.

                                                
169
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  Zie over deze vraag verder K. BOELE-WOELKI, Principles en IPR, aanvaardingsrede, Vermande 1995; I.
COUWENBERG, “De lex contractus onder het EOV”, in Europese IPR-Verdragen (red. H. van Houtte & M.
pertegas Sender), Acco Leuven 1997, p. (201) 212-213.
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48. GEBRUIK EN TOEPASSINGEN VAN DE BEGINSELEN - DEZE BEGINSELEN ALS
LEX MERCATORIA ? - Lid (3) PICC en 3(a) PECL gaan een stapje verder. Beide ontwerpen
worden door hun auteurs beschouwd als een uitwerking van de “lex mercatoria” en de
“algemene rechtsbeginselen”, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk zo gezegd in de commentaar
bij de PICC. In de commentaar bij de PECL wordt gezegd dat partijen, rechtbanken of arbiters
uitgenodigd worden om dergelijke bedingen (keuze van de lex mercatoria) te beschouwen als
een verwijzing naar deze Beginselen, omdat deze een weloverwogen en nauwkeurige
verwoording bevatten van algemene beginselen van overeenkomstenrecht die gegrond is op
uitvoerig rechtsvergelijkend onderzoek.

Lid 3(b) PECL lijkt ons uit te nodigen om art. 4 E.V.O. - d.i. de regel dat bij afwezigheid van
rechtskeuze steeds een bepaald nationaal recht van toepassing is op de overeenkomst of het
deel ervan - terzijde te schuiven. De commentaar bij de PECL laat een duidelijk voorkeur
blijken voor materiële regels van internationaal privaatrecht boven zuivere verwijzingsregels, of
liever - aangezien de verwijzingsregels als dusdanig niet terzijde worden geschoven - voor het
inlassen van eenvormig materieel overeenkomstenrecht in de rechtsstelsels van alle lidstaten,
zodat deze regels van toepassing worden indien het recht van één van de lidstaten van
toepassing is op een internationale overeenkomst. Niet iedereen is dezelfde mening toegedaan -
bij bepaalde auteurs blijft er een sterke voorkeur bestaan voor een beperking van de eenmaking
tot het verwijzingsrecht

171
. Anderen hebben daarentegen de tekorten aangetoond van een

harmonisatie die beperkt blijft tot de verwijzingsregels
172

.

49. GEBRUIK EN TOEPASSINGEN VAN DE BEGINSELEN - ONZEKERHEID OVER
DE TOEPASSELIJKE REGEL - Lid (4) van de twee ontwerpen bevat op het eerste gezicht
gelijkaardige verwoordingen, maar de betekenis ervan is nogal erg verschillend.

In de UNIDROIT Beginselen bevat lid (4) veeleer een voor gebruik door de rechter bestemd
vermoeden betreffende de inhoud van het toepasselijke vreemde recht (“vragen die rijzen
indien het niet mogelijk blijkt de relevante regel van het toepasselijke recht vast te stellen”), en
is dus voornamelijk gericht tegen de gewoonte van vele rechters om, zodra er enige
onwetendheid of twijfel is omtrent de inhoud van het toepasselijke vreemde recht, te
vermoeden dat dit niet anders is dan hun eigen recht (de lex fori) tenzij het tegendeel wordt
bewezen

173
. Dit vermoeden wordt dus vervangen door het vermoeden dat het toepasselijk
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noot L. DE FOER, J.T., 1984, 498, note R. VANDER ELST; Cass. (B.) 10-3-1988, Pas., I, 829; Cass. (B.)
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recht in overeenstemming is met de UNIDROIT Beginselen.

50. GEBRUIK EN TOEPASSINGEN VAN DE BEGINSELEN - LEEMTEN IN HET
TOEPASSELIJKE RECHT - Lid 4 van de PECL geeft aan deze Beginselen daarentegen een
veel verder reikende betekenis, namelijk die van een element voor de uitleg en aanvulling van
het eigen recht door de rechter, meer bepaald voor het oplossen van lakunes in het eigen recht
(“een oplossing bieden voor vragen waarvoor het toepasselijke recht dit niet doet”). Deze
gedachte is een verderbouwen op de rechtsvergelijkende uitlegwijze als metode voor het
oplossen van lakunes in het nationale recht, waaraan de voorkeur wordt gegeven boven
traditionelere uitlegmetoden (grammatikale, historische, stelselmatige e.d)

174
. De PECL

beweren in zekere zin een shortcut in deze werkwijze aan te bieden : vermits deze Beginselen
reeds het gevolg zijn van rechtsvergelijkend onderzoek, kunnen leemten - altans in Europa -
best opgelost worden door toepassing van deze Beginselen.  

Dergelijke mogelijkheid wordt ook in de UNIDROIT Beginselen niet uitgesloten, maar wordt
er enkel vermeld met betrekking tot de uitleg en aanvulling van internationale instrumenten van
eenvormig recht (lid 5). Hiervoor zijn de Beginselen uitermate nuttig, gezien het erg beperkte
toepassingsgebied van de meeste eenvormige wetten en verdragen. Zo bv. worden in het
Weens kooprecht (CISG) zelfs op louter verbintenisrechtelijk vlak - zakenrecht wordt immers
ook door de Beginselen niet behandeld - talloze vragen niet behandeld. Denken we maar aan de
geldigheid en nietigheid van overeenkomsten, in het bijzonder de wilsgebreken, aan
onrechtmatige bedingen e.d., aan de gevolgen van nietigheden (meer bepaald wilsgebreken), aan
bedingen ten gunste van derden, aan strijdige standaardvoorwaarden, aan de betekenis van
bevestigende geschriften (zoals een orderbevestiging of factuur), vierhoekenbedingen en
bedingen die voor wijzigingen een geschrift voorschrijven, aan eenzijdige beloften, aan de
verplichting te goeder trouw te onderhandelen en de precontractuele aansprakelijkheid, aan
betaling in vreemde munt, betaling bij cheque of overschrijving e.d., aan de rentevoet, de
gevolgen van vereisten van overheidsvergunning, aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid en -
macht van vertegenwoordigers bij het sluiten van overeenkomsten, e.d.m. Al deze vragen
worden geregeld in de PICC en/of de PECL. Daarbij moet onmiddellijk erkend worden dat vele
andere problemen ook daar vooralsnog niet worden behandeld, zo bv. de ongeldigheid die
voortvloeit uit strijd met de wet of de goede zeden of uit handelingsonbekwaamheid,
schuldvergelijking, overdracht van schuldvordering, subrogatie en andere driepartijen-
verhoudingen behalve het derdenbeding - hoewel aan de hand van de algemene regels en de
interpretatieregels wel oplossingen voor de meeste vragen daarvan kunnen worden gevonden -,
hoofdelijkheid, voorwaarde en termijn, verjaring e.d.m. En zoals gezegd, wat zeker niet aan bod
komt zijn vragen van zakenrechtelijke (goederenrechtelijke) aard, hoewel de harmonisatie op
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Internationale Akademie voor Rechtsvergelijking te Athene 1994.
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dat gebied, en vooral met betrekking tot zakelijke zekerheden, wellicht noodzakelijker is, zij
het veel moeilijker, dan op het gebied van de overeenkomstenrecht.

Bepaalde scheidsrechterlijke uitspraken hebben dan ook reeds de Unidroit PICC toegepast in
internationale koopovereenkomsten om leemten van de CISG aan te vullen, bv. de bepaling
van de rentevoet

175
.

51. GEBRUIK EN TOEPASSINGEN VAN DE BEGINSELEN - GEMEEN EUROPEES
RECHT ? - Lid (1) van de PECL-bepaling gaat nog een stap verder in deze richting, namelijk
door de Beginselen aan te bieden als een oplossing voor geschillen waarin het Europees
gemeenschapsrecht een rol speelt zonder dat het er een volledig eenvormige regeling voor geeft.
In dergelijke gevallen geeft het gemeenschapsrecht slechts regels voor bepaalde aspekten van
het geschil. In plaats van alles over te laten aan het toepasselijke nationale recht, zou men voor
de andere aspekten de Beginselen kunnen toepassen. Deze gedachte gaat natuurlijk uit van de
wenselijkheid om “gemeen” of “federaal” Europees overeenkomstenrecht toe te passen op alle
aspekten van geschillen die reeds gedeeltelijk door Europees recht worden beheerst of geraakt
(potentieel gaat het om een enorm aantal geschillen, namelijk alle gevallen waarin de rechts-
verscheidenheid de eenheid van de interne markt aanmerkelijk hindert).

Klassieke voorbeelden waarin de oplossing van een bepaalde vraag aan het nationaal recht
werd / moest worden overgelaten, maar nu gemakkelijk op grond van de PECL zou kunnen
worden opgelost, zijn bv. de zaak Tessili/Dunlop (bepaling van de plaats van uitvoering van
een verbintenis in de zin van art. 5, lid 1 E.Ex. - zie verder laatste hst.), of de gevolgen van de
ongeldigheid van onrechtmatige bedingen, of de stuiting en schorsing van een verjaringstermijn
(bv. in art. 10, 2  Richtlijn productenaansprakelijkheid 25-7-1985).

Lid (1) van de PECL bepaling bedoelt natuurlijk niet te zeggen dat deze Beginselen gewoonweg
“het” gemeen overeenkomstenrecht in Europa vormen, dat er reeds zoiets is als een gemeen
overeenkomstenrecht op alle gebieden die door de PECL bestreken worden - iets wat de
Amerikaanse Restatements wél kunnen pretenderen (behalve voor Louisiana) -.  Ook is het niet
de bedoeling dat deze Beginselen in het huidige stadium van de Europese integratie het gemeen
overeenkomstenrecht zouden vormen voor alle overeenkomsten en het nationale overeenkom-
stenrecht van de lidstaten geheel zouden vervangen, ook in overeenkomsten zonder weerslag
op de eenheid van de gemeenschappelijke markt. Maar de Beginselen zijn wel bedoeld als
oplossingen die potentieel geschikt zijn voor alle soorten overeenkomsten, met inbegrip van
bv. verbruikersovereenkomsten (en dus niet enkel internationale en/of handelsovereenkom-
sten), zij het dan op basis van een rechtskeuze van partijen.

De PECL vormen dus géén ontwerp voor een Europees “wetboek overeenkomstenrecht”,
maar veeleer een alternatief hiervoor voor. Anderzijds is er wel een zeker geloof dat een
dergelijk alternatief een “voorloper” kan zijn voor een dergelijk wetboek  en ideeen in deze
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 Zie verder M.J. BONELL, “The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts and CISG -
Alternatives or complementary instruments ?”, R. Dr. Uniforme 1996, 26 v.
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richting kan stimuleren
176

. Het kan dan ook beschouwd worden als deel van het voorbereidend
werk dat gevorderd wordt door de Resolutie van het Europees Parlement van 26-5-1989 over
de harmonisatie van het privaatrecht en de voorbereiding van een Europees burgerlijk
wetboek

177
 (en door de hogergenoemde Resolutie van 6-5-1994).

(Zie verder over deze vraag hoofdstuk V. in fine).
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 Zie verder O. LANDO, Rabels Z 1992, 261 v.; P. MÜLLER-GRAF, in Towards a European civil code.
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 PB. 198 C. 158/400; Doc. A2-157/89.
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HOOFDSTUK IV. DE RECHTSTREEKSE EN ONRECHT-
STREEKSE WERKING VAN HET EUROPEES GEMEEN-
SCHAPSRECHT.

A. RECHTSTREEKSE WERKING EN VOORRANG

1. RECHTSTREEKSE WERKING EN RECHTSTREEKSE TOEPASSELIJKHEID.

52. RECHTSTREEKSE TOEPASSELIJKHEID
178

 - Om de werking van Europese normen en
instrumenten te beschrijven wordt gebruik gemaakt van meerdere begrippen die niet steeds
goed te onderscheiden zijn of onderscheiden worden. Enkele daarvan zetten we hier nader
uiteen. Het belangrijkste onderwerp van dit hoofdstuk is de al dan niet “rechtstreekse
werking” van gemeenschapsrechtelijke instrumenten, en meer in het algemeen op welke wijze
partijen voor de lidstatelijke rechter een beroep kunnen doen op gemeenschapsrecht.

Vooraleer de rechtstreekse werking nader te omschrijven, past het een onderscheid te maken
met een ander begrip, nl. r e c h t s t r e e k s e  t o e p a s s e l i j k h e i d  (beter is de Duitse
term u n m i t t e l b a r e  G e l t u n g , onmiddellijke gelding).

Dit begrip betreft nl. de vraag of (Europese) rechtsnormen als dusdanig deel uitmaken van de
nationale rechtsorde, dan wel slechts onrechtstreeks, d.w.z. doorheen nationale rechtsregels die
de inlijving, implementatie, omzetting e.d. ervan verzekeren. Rechtstreekse toepasselijkheid of
onmiddellijke gelding betekent dat een norm (van Europese oorsprong) als dusdanig en zonder
verdere inlijving of implementatie (bekrachtiging, omzetting, e.d.) door de lidstaten,
onmiddellijk deel uitmaakt van de rechtsorde van die lidstaten. Dit is meer bepaald het geval
voor Verordeningen (zie art. 249 (ex-189) EG-Verdrag). Hun onmiddellijke gelding is vergelijk-
baar met die van federale wetgeving in de deelstaten van een federale staat.

Alle andere niet-nationale rechtsnormen werken maar in de nationale rechtsorde doorheen
andere bepalingen (specifieke zoals een ratificatiewet, omzettingswet e.d.m., of meer
algemene). Dat belet niet dat er in het internationaal recht een verplichting bestaat voor de
staat die een verdrag heeft ondertekend om dit te ratificeren of om te zetten, en dat er in de EG
bijkomend  een op het EG-Verdrag berustende verplichting bestaat voor de lidstaten om EG-
Richtlijnen om te zetten in statelijk recht, d.w.z. hun wetgeving ermee in overeenstemming te
brengen. Deze verplichting bestaat niet voor instrumenten die rechtstreeks toepasselijk zijn,
zoals Verordeningen (daar is er wel een verplichting om de norm toe te passen, maar niet nog
eens een voorafgaande verplichting om ze om te zetten). De EG interpreteert deze
omzettingsplicht bij Richtlijnen overigens vrij streng : het is niet voldoende dat het lidstatelijk
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  Zie J.A. WINTER, "Direct applicability and direct effect. Two distinct and different concepts in community
law", CMLR 1972, 425 v.
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recht kan worden uitgelegd overeenkomstig het gemeenschapsrecht; ook formeel moet het
lidstatelijk recht conform worden gemaakt

179
; de omzetting moet ook doelmatig gebeuren, in

die zin dat de bepalingen duidelijk en precies genoeg zijn om de rechtssubjekten geen twijfel te
laten over hun rechten en plichten; het is dus niet voldoende dat het bestaande recht in
overeenstemming met de richtlijn wordt uitgelegd - een formele omzetting is nodig
(rechtszekerheidsbeginsel); de sankties hierop komen verderop aan bod. Een lidstaat kan ook
niet aan een veroordeling ontsnappen met het argument dat de niet-nakoming de werking  van
de binnemakrt niet heeft geschaad

180
.

Bovenop de omzettingsplicht voor Richtlijnen bestaat er volgens de EG-rechtspraak ook nog
een verplichting om “rekening te houden” met andere instrumenten, waarvoor geen dergelijke
omzettingsplicht bestaat, zoals bv. EG-aanbevelingen (vgl. verder).

Bij Verdragen is de regel niet altijd even streng als bij Richtlijnen : sommige Verdragen vragen
een uitdrukkelijke aanpassing van de interne rechtsregels, bij andere Verdragen is het voldoende
dat een wet bepaalt dat “het Verdrag volle uitwerking zal hebben” (vgl. Vorig hoofdstuk).

NB. EG-Richtlijnen maken als dusdanig nooit deel uit van het statelijk recht. Strikt genomen
dient men hetzelfde te zeggen van Verdragsbepalingen. Het Hof van Cassatie oordeelt dan ook
dat een middel gesteund op de schending van een verdragsbepaling onontvankelijk is, indien
niet tevens schending wordt aangevoerd van de wet op grond waarvan dit verdrag in de
Belgische rechtsorde werd ingevoerd.

2. RECHTSTREEKSE WERKING.

52BIS – BEGRIP RECHTSTREEKSE WERKING - Recht s t reekse werking betreft de
vraag of een norm door (private) partijen in een geschil voor de rechter kan worden ingeroepen
ter handhaving van hun subjektieve rechten of wanneer dit dienstig is voor hun belangen
(rechtstreekse werking) ZONDER dat daartoe eerst nog uitvoeringsmaatregelen moeten
worden getroffen. Het probleem van de rechtstreekse werking wordt voornamelijk besproken
m.b.t. Europese of internationale rechtsnormen die voor de nationale (lidstatelijke) rechter
worden ingeroepen. Het vraagstuk bestaat echter – in mindere mate – ook binnen een nationale
rechtsorde.

Binnen een nationale rechtsorde zijn er evenzeer bepalingen die geen “rechtstreekse werking”
hebben, d.w.z. niet door de rechter kunnen worden toegepast, al maken ze zonder twijfel deel
uit van die rechtsorde, omdat ze niet voldoende precies of onvoorwaardelijk zijn om zonder
nadere uitvoeringsmaatregelen te kunnen worden toegepast. Denken we bv. aan bepaalde
grondwetsbepalingen (sommige sociale grondrechten) zonder “rechtstreekse werking”. Het
gebrek aan rechtstreekse werking van dergelijke normen sluit niet uit dat ze “onrechtstreeks”
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 zie HJEG 26-4-1988, Commissie t. Duitsland; HJEG 30-5-1991, 59/89, Commissie t. Duitsland; HJEG 17-
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wel rechtsgevolgen hebben, d.i. dat er bij de toepassing van andere rechtsnormen rekening mee
wordt gehouden (het is denkbaar dat de niet-uitvoering een fout uitmaakt van een orgaan dat
voor die uitvoering had moeten zorgen, en dat men door toepassing van het
aansprakelijkheidsrecht aldus “onrechtstreeks” werking geeft aan de niet-uitgevoerde norm).

Het vraagstuk is dus niet kenmerkend voor het Europees gemeenschapsrecht of internationaal
recht. Wel is het zo dat er een bijkomende vraag rijst wanneer het om een norm uit een andere
(Europese of internationale) rechtsorde gaat. Dit heeft te maken met de verschillende
opvattingen over de verhouding tussen nationaal en internationaal recht.

52 TER. DUALISME EN MONISME – Men kan hierbij hoofdzakelijk drie opvattingen
onderscheiden : radikaal dualisme, gematigd dualisme en monisme.

Het dualisme is de opvatting dat nationaal recht en internationaal recht twee afzonderlijke
rechtsorden zijn. Het volkenrecht regelt in deze opvatting slechts betrekkingen tussen staten
en individuen zijn geen rechtssubjekten in het volkenrecht. Door de ondertekening van een
Verdrag ontstaan er weliswaar verplichtingen van een staat jegens de andere Verdragspartijen,
maar burgers kunnen zich op deze internationale orde niet beroepen. Burgers kunnen zich
slechts beroepen op rechtsnormen die in het nationale recht zijn geïnkorporeerd.

Binnen dat dualisme zijn er nog twee gradaties : de radikale vorm meent dat de ratifikatie van
een Verdrag niet volstaat opdat de bepalingen – die nu toch deel uitmaken van de nationale
rechtsorde – ook rechtstreekse werking kunnen hebben, d.w.z. burgers deze bepalingen door
de rechter zouden kunnen doen toepassen. Volgens deze opvatting moeten internationale
normen altijd eerst nog eens specifiek in de nationale rechtsorde worden omgezet. De meer
gematigde vorm aanvaardt dat bepalingen die voldoende precies en onvoorwaardelijk zijn
rechtstreekse werking kunnen hebben zonder dat zij nog eens specifiek moeten worden
ingevoerd in de vorm van een wet - een algemene ratifikatiewet van het type “het Verdrag …
zal volledige uitwerking hebben” is voldoende.

De monistische opvatting gaat nog een hele stap verder, door de opvatting dat burgers zich
ook kunnen beroepen op de niet-nakoming van zuiver internationaalrechtelijke verplichtingen,
en – daarmee gepaard – voorrang te verlenen aan de internationale rechtsnorm op daarmee
strijdige nationale rechtsnormen (vraag die meer bepaald rijst wanneer de nationale rechtsnorm
van latere datum is dan de ratifikatie van de internationale norm).

Dit laatste vraagstuk wordt verderop nader behandeld.

Los van het specifieke vraagstuk van de verhouding tussen europees gemeenschapsrecht en
nationaal recht, is de vraag van monisme of dualisme er een die volgens nationaal
grondwettelijk recht moeten worden opgelost : sommige grondwettelijke stelsels aanvaarden de
voorrang van het internationale recht, andere niet (bv. VS), sommige stelsels aanvaarden de
rechtstreekse werking zonder specifieke inlijving, andere niet (bv. Verenigd Koninkrijk).
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We zullen hieronder zien dat het HJEG t.a.v. internationaal recht in het algemeen een
dualistische opvatting behoudt en ratifikatie alleen slechts dan voldoende acht, wanneer dit
volgens aard en opzet van het verdrag volstaat. In andere gevallen dient naast de ratifikatie ook
nog een verdere implementatie te gebeuren vooraleer internationale rechtsregels rechtstreekse
werking hebben. Bij het gemeenschapsrecht wordt uit de aard en opzet van de Europese
Gemeenschap nu juist aanvaard dat de ratifikatie volstaat, mits aan de overige voorwaarden
voor rechtstreekse wekring is voldaan (waarover hieronder meer).

52QUATER. – RECHTSTREEKSE WERKING TEGEN DE ACHTERGROND VAN HET
BEGINSEL VAN ONRECHTSTREEKS BESTUUR - In het Europese recht werd het
radikale dualisme verlaten (zonder dat daarmee uitspraak wordt gedaan over deze vraag buiten
de contekst van het Europees recht om); in feite is dit reeds gebeurd in het Verdrag van Rome
(EG-Verdrag) zelf, zij het dat de gevolgen daarvan eerst duidelijk zijn geworden in de
rechtspraak van het HJEG. De Europese Verdragen hebben immers, anders dan omzeggens alle
internationale Verdragen, bevoegdheden overgedragen aan Europese instellingen. Dit maakt dat
de Europese Unie confederale trekken heeft

181
 (traditioneel gebruikt men het woord

“supranationaal”). Een van die instellingen is precies een gemeenschappelijk Hof van Justitie.

Het is wel zo dat de Europese bevoegdheden voor een groot deel in de vorm van
“onrechtstreeks bestuur” worden uitgeoefend. Dit geldt zowel voor de uitvoerende als voor de
rechterlijke macht. Een groot deel van het gemeenschapsrecht en het gemeenschappelijk beleid
(bv. op landbouwgebied) wordt niet uitgevoerd door gemeenschapsinstellingen (de Europese
Commissie), maar door de administraties van de lidstaten (vgl. het tegenovergestelde stelsel in
het Belgische federalisme, waar uitvoering in beginsel gebeurt door de administratie van
hetzelfde niveau dat ook de wetgevende bevoegdheid heeft). Hetzelfde zien we bij de
rechterlijke macht; het tegenovergestelde stelsel vinden we in de VS, waar  de toepassing van
federale rechtsregels wordt verzekerd door een hiërarchie van federale rechtbanken, die naast
de rechtbanken van de deelstaten bestaan (en voorrang van bevoegdheid hebben zodra er een
probleem van federaal recht rijst). In de EG daarentegen is ervoor gekozen om - behalve voor
bepaalde materies - geen rechtbanken op te richten die de gewone rechtsmacht vormen voor
toepassing van het gemeenschapsrecht (voor de enkele materies waar dit wel zo is, is het
Gerecht van eerste aanleg of het Hof van Justitie bevoegd); het gemeenschapsrecht moet in
beginsel worden toegepast door de rechtbanken van de lidstaten

182
. Dit veronderstelt

noodzakelijkerwijze dat de europese rechtsregels ook voor die (lidstatelijke) rechtbanken
kunnen worden aangevoerd, d.w.z. rechtstreekse werking hebben. De rechtstreekse werking
van een belangrijk deel van het gemeenschapsrecht is dus van wezenlijk belang voor de
doorwerking en de effectiviteit van het gemeenschapsrecht in de interne rechtsorde. Het
bevordert de integratie en de gelijkvormige toepassing van het gemeenschapsrecht.
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 Een confederatie verschilt meer bepaald daarin van een federatie, dat in een confederatie de verdeling van
bevoegdheden tussen confederatie en lidstaten door de lidstaten wordt bepaald, terwijl in een federatie de
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 Eenzelfde eenheid van rechtsmacht, maar dan wel precies in omgekeerde zin, vinden we in het Belgische
federalisme : daar is de toepassing van zowel de federale als de deelstatelijke regels aan de federale rechtbanken
toevertrouwd.
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Bij de toepassing van het gemeenschapsrecht gaan de lidstatelijke besturen en rechtbanken in
beginsel tewerk volgens de procedures van hun eigen (lidstatelijk) rechtsstelsel. Deze
procedure” (in ruime zin van het woord”) is slechts in beperkte mate geharmonizeerd.
Daardoor bestaat de mogelijkheid dat het gemeenschapsrecht niet altijd en overal op dezelfde
wijze toegepast. De gevolgen van rechtstreeks werkende gemeenschapsrecht kunnen dus toch
in concreto vrij uiteenlopend zijn. Voor zover deze verschillen een daadwerkelijke
rechtsbescherming in de weg zouden staan, wordt het lidstatelijk recht echter gekorrigeerd door
de Europese rechtspraak (zie verder hst. V. vnl. over de “nuttige werking” (effet utile) van het
gemeenschapsrecht)

183
.

Om uiteenlopende interpretaties van gemeenschapsrecht te vermijden, werd de uitlegbe-
voegdheid aan het HJEG toevertrouwd door middel van de zgn. prejudiciële procedure.

NB. Anders dan in een echte federale struktuur (bv. Duitsland), bestaat er in beginsel niet de
mogelijkheid om tegen de beslissing van de hoogste lidstatelijke instantie op te komen voor de
Europese rechtbanken. Hier blijft duidelijk een element van dualisme aanwezig : wanneer een
burger meent dat de nationale rechtbanken het gemeenschapsrecht weigeren toe te passen (bv.
ook doordat de rechtbanken weigeren een prejudiciële vraag te stellen), kan hij zich in beginsel
niet rechtstreeks tot het HJEG wenden

184
, maar enkel een klacht neerleggen bij de Europese

Commissie. Het is enkel deze laatste die dan tegen die lidstaat een procedure kan inspannen
(wegens schending van het gemeenschapsrecht).

Dit element van dualisme vonden we tot 1-11-1998 ook duidelijk in het Europese stelsel van
de bescherming van de rechten en vrijheden (EVRM) door de instellingen van de Raad van
Europa. De burger had geen rechtstreekse toegang tot het EHRM en kon enkel klacht
neerleggen bij de Europese Commissie Rechten van de Mens, een internationale instelling. Het
is slechts deze internationale instelling die, als subjekt van het volkenrecht, een procedure
tegen een staat kon inspannen voor het EHRM. Met de inwerkingtreding van het 11e Protokol
bij het EVRM op 1-11-1998 werd evenwel de Europese Commissie Rechten van de Mens
afgeschaft en kreeg de burger rechtstreeks toegang tot het EHRM.

53. AANVAARDING RECHTSTREEKSE WERKING – Op grond van de eigen kenmerken
van het gemeenschapsrecht kon het HJEG dan ook moeilijk anders dan, op het ogenblik
waarop de vraag werd gesteld, tot rechtstreekse werking te besluiten (zij het onder nadere
voorwaarden die hieronder worden uitgewerkt), althans voor bepalingen die als dusdanig in het
recht van de lidstaten werden geïnkorporeerd. De vraag rees dan ook op de eerste plaats bij
Verdragsbepalingen – met name in het “standaard”arrestVan Gend en Loos:

185
.`
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 Zie meer algemeen F. SNYDER, "Effectiveness of European Community Law : Institutions, Processes,
Tools and Techniques", 56. Modern LR 1993, 19 v. Zie ook D. CURTIN, in Essays in honour of O'Higgins,
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 Zie voor gevallen van rechtstreekse toegang  art. 226 (ex-169) EG.
185

 HJEG 5-2-1963, Van Gend en Loos t. Nederlandse administratie der belastingen, 26/62.
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Een Nederlandse onderneming had een scheikundig product ingevoerd vanuit Duitsland in Nederland en had

hiervoor invoerrechten betaald. Ten tijde van de inwerkingtreding van het EEG-Verdrag bedroeg het invoerrecht

volgens het toen geldende tariefbesluit 3 % van de waarde. In het raam van een Benelux-overeenkomst trad

enkele jaren later een nieuw tariefbesluit in werking waardoor het op het betrokken product geheven invoerrecht

steeg tot 8 %. Van Gend en Loos stelde dat deze tariefverhoging een schending was van art. 12 (nu 25) EG (de

lidstaten onthouden er zich van de bestaande invoerrechten te verhogen). Los van de vraag van de voorrang van

het europees recht (zie verder) oordeelde het HJEG oordeelde vooreerst dat de bepaling van art. 12 (nu 25) EG

rechtstreekse werking heeft en een onderneming er dus onmiddellijk rechten aan kan ontlenen.

Het Hof argumenteerde daarbij dat het recht van de EG een rechtsorde is van een eigen aard,
niet te vergelijken met de werking van andere internationale Verdragen, en ten behoeve waarvan
de lidstaten hun soevereiniteit hebben beperkt. Het gemeenschapsrecht kan dan ook werken
los van de wetgeving van de lidstaten. Bijkomende argumenten die het HJEG heeft gebruikt
zijn enerzijds de gedachte van solidariteit tussen de lidstaten, alsook een argument ex absurdo
uit de prejudiciële procedure van art. 234 (ex-177) EG. Een verwijzing met prejudiciële vraag
naar het HJEG heeft slechts zin wanneer kan worden verwacht dat de lidstatelijke
rechtsinstanties het gemeenschapsrecht toepassen en de partijen voor de lidstatelijke rechter
de toepassing ervan kunnen vorderen.

Hetzelfde besluit geldt echter niet noodzakelijk voor andere internationale verdragen. Zo heeft
het HJEG zeer duidelijk beslist dat het WTO-verdrag (Wereldhandelsorganisatie) géén
rechtstreekse werking heeft, en dat ook door de loutere ratifikatie ervan de regels van dit
Verdrag nog geen deel uitmaken van de interne of communautaire rechtsorde

186
.

54. UITWERKING BIJ RECHTSNORMEN DIE ALS DUSDANIG DEEL UITMAKEN
VAN HET NATIONALE RECHT - Het gevolg is dat normen van gemeenschapsrecht, die
ofwel rechtstreeks toepasselijk zijn in de rechtsorde van de lidstaten (zoals Verordeningen),
ofwel als dusdanig zijn ingelijfd in de statelijke rechtsorde (zoals de Europese Verdragen door
de ratifikatie ervan), rechtstreekse werking hebben onder hetzelfde voorbehoud als geldt voor
normen van nationale oorsprong, d.w.z. dat partikulieren er voor de gewone (d.i. lidstatelijke)
rechter een beroep op kunnen doen om hun belangen te beschermen. De voorwaarden
waaronder rechtstreekse werking wordt erkend, werden  in de rechtspraak van het HJEG nader
uitgewerkt :
-  v o l d o e n d e  p r e c i s i e  : de regel moet voldoende precies of duidelijk omschreven
zijn;
-  o n v o o r w a a r d e l i j k h e i d  : de gelding mag niet afhankelijk zijn van een voorwaarde
of voorbehoud (bv. ook zolang een uitdrukkelijke overgangsperiode niet is verstreken);
- v o l d o e n d e  v o l l e d i g h e i d  : in beginsel is geen verdere rechtshandeling (van in-
stellingen van de EG of lidstaten)  vereist voor de uitvoering nodig c.q. de instellingen of
lidstaten die de bepaling moeten toepassen hebben daarbij geen betekenisvolle beleidsmarge of
diskretionaire bevoegdheid. Een beperkte diskretionaire bevoegdheid sluit echter een
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gedeeltelijke rechtstreekse werking niet uit
187

. Maar een rechtstreekse werking is niet mogelijk
wanneer bv. wel duidelijk is dàt er een recht moet zijn op vergoeding, maar niet wie deze moet
betalen

188
.

De eerste en tweede voorwaarde voegen daarbij eigenlijk niet veel toe aan de derde.

Anders dan in het begin wel eens werd gesteld, wordt door de rechtspraak van het HJEG niet
(langer) vereist dat om voor de lidstatelijke rechter een beroep te kunnen doen op een
rechtstreeks toepasselijke europese norm, deze norm ertoe strekt om subjektieve rechten te
doen ontstaan in hoofde van de partij die er een beroep op doet.  Het is voldoende dat de norm
de bescherming van partikuliere belangen mede tot voorwerp heeft. Of anders gezegd : het is
niet vereist dat de gemeenschapsbepalingen rechtstreeks subjektieve rechten toekennen; deze
kunnen ook de weerslag zijn van verplichtingen die het gemeenschapsrecht aan partikulieren,
lidstaten of gemeenschapsinstellingen oplegt

189
,
190

 (naast “subjektieve rechtstreekse werking”
is er ook louter “objektieve rechtstreekse werking”).

NB. Voorbeeld van het onderscheid recht-belang : tussen concurrenten heeft de ene er belang
bij dat de andere belastingen betaalt en allerlei rechtsregels nakomt (omdat de niet-nakoming de
mededinging verstoort) – maar hij heeft er geen subjektief recht in de zin dat hij de concurrent
kan laten veroordelen tot betaling van de belasting.

54.BIS RECHTSTREEKSE WERKING VERDRAGSBEPALINGEN – Genoemde
maatstaven worden zo gehanteerd om de al dan niet rechtstreekse werking te bepalen van
normen van “primair” gemeenschapsrecht. Dit vinden we meer bepaald de EG-Verdragen
(oorspronkelijk 3 : EGKS, EEG, EURATOM; verder ook de parallelverdragen zoals E.V.O.
(en vroeger ook het E.Ex.-Verdrag) (daarbuiten vallen evenwel de verdragen betreffende de
andere pijlers van de Europese Unie). Sinds hun ratifikatie zijn ze toepasselijk in de interne
rechtsorde.

Voorbeelden van bepalingen met rechtstreekse werking (EG-Verdrag) :
- art. 12 (ex-7 en dan 6) (in sommige aangelegenheden) (verbod van discriminatie op grond van
nationaliteit);
- art. 23 (ex-9);
- art. 25 (ex-12) (zie hoger arrest-Van Gend en Loos, verbod van nieuwe invoerrechten);
- de intussen verdwenen artt. 13 (2) en 16;
- art. 28 (ex-30), de intussen verdwenen artt. 31 en 32 (1), art. 29 (ex-34), 31 (ex-37) lid (1) en
(2), 39-55 (ex-48-66) (zie hoofdstuk II);
- art. 81 (ex-85) lid 1 (kartelverbod), 82 (ex-86) (verbod van misbruik van economische
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  HJEG 12-6-1980, 88/79, Grunert; HJEG 24-10-1996, 72/95, Kraaijeveld.
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 Zie verder het arrest HJEG 19-11-1991, Francovich . Vgl. ook HJEG 25-2-1999, C. 131/97, Carbonari t.
Università degli studi di Bologna (verplichting om artsen in specialisatie-opleiding te vergoeden).
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 Zie o.m. overweging 31 van HJEG 19-11-1991, Francovich.
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 Wanneer het niet om subjektieve rechten gaat, gaat het niet meestal meer om rechtstreekse werking in enge
zin : het voorwerp van de eis is dan niet meer rechtstreekse toepassing van die norm; wel wordt de norm
ingeroepen om een ander voordeel te bekomen (bv. schadevergoeding).
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machtspositie), 86 (ex-90) lid (1) -  niet lid (2);
- art. 88 (ex-93) lid (3), 90 (ex-95) lid 1 en 2 (bepaalde aspekten van het verbod van
steunmaatregelen) - niet art. 87 (ex-92) lid 1;
- art. 141 (ex-119) (gelijke beloning mannen en vrouwen)

191
.

55. RECHTSTREEKSE WERKING VERORDENINGEN EN BESCHIKKINGEN –
Genoemde maatstaven worden evenzeer gehanteerd om de al dan niet rechtstreekse werking te
bepalen van normen van “afgeleid” gemeenschapsrecht die rechtstreeks toepasselijk zijn in de
statelijke rechtsorde. Het “afgeleid” gemeenschapsrecht bestaat uit bepalingen die door de EG-
instellingen met toepassing van het primair gemeenschapsrecht tot stand zijn gebracht.
Sommige van de door het EG-Verdrag geschapen instrumenten zijn daarbij rechtstreeks
toepasselijk en verbindend in al hun onderdelen. Het gaat meer bepaald om Verordeningen (zie
art. 249 (ex-189) EG) en Beschikkingen.

V e r o r d e n i n g e n  zijn zoals gezegd wetten in materiële zin, d.i. met een algemene
strekking. Zij gelden in beginsel gelijkelijk in de hele EG. Volgens het HJEG “werken
verordeningen naar hun aard en rol in het stelsel van de communautaire rechtsbronnnen
rechtstreeks (zowel horizontaal als vertikaal) en verlenen zij als zodanig aan partikulieren
rechten die de lidstatelijke rechter verplicht is te beschermen”.

Toch kunnen bepalingen van verordeningen, net zoals lidstatelijke wetten soms rechtstreekse
werking ontberen, omdat zij onvoldoende precies of volledig zijn of nadere uitvoering behoe-
ven. Hoewel zij naar hun aard en funktie rechtstreekse werking hebben, moet voor het
ontlenen van rechtsbescherming (subjektieve rechten of bescherming van door de verplichting
beschermde belangen) aan verordeningen toch voldaan zijn aan dezelfde voorwaarden als bij
het primair gemeenschapsrecht. Soms verzet de inhoud van de verordening zich daar dus wel
degelijk tegen. In dergelijke gevallen hebben verordeningen alleen in die zin rechtstreekse
werking, dat partikulieren er zich op kunnnen beroepen om zich te verzetten tegen ermee
strijdige lidstatelijke bepalingen (louter negatieve rechtstreekse werking, vgl. hieronder het
arrest-Ratti  voor eenzelfde werking bij richtlijnen – rechtstreekse werking in ruimere zin).

B e s c h i k k i n g e n  hebben, anders dan verordeningen, een individuele strekking : zij zijn
gericht tot één of meerdere lidstaten of personen. Ook indien zij tot een of meerdere lidstaten
zijn gericht, kunnen zij wel degelijk verplichtingen inhouden die subjektieve rechten
verschaffen aan partikulieren of hun belangen beschermen en dus rechtstreeks werken. Het
“effet utile” (nuttig effect) van beschikkingen zou immers ernstig worden verzwakt indien
partikulieren zich niet in rechte op dergelijke beschikkingen zouden kunnen beroepen. De
voorwaarden voor deze rechtstreekse werking zijn dan ook dezelfde als hierboven aangegeven.
Voor een toepassing, zie het arrest-Salumificio di Cornuda

192
: zodra de beschikking in werking

is ten aanzien van de lidstaat, d.i. bij kennisgeving, kan de lidstaat het ontbreken van omzetting
daarvan in de eigen rechtsorde niet opwerpen aan een belanghebbende.
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 HJEG 8-4-1976, C-43/79, Defrenne.
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  HJEG 8-3-1979, Salumificio di Cornuda t. Staatsfinanciën Italië.
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56. (GEEN) RECHTSTREEKSE WERKING VAN RICHTLIJNEN - Richtlijnen zijn
handelingen waarbij de EG aan de lidstaten voorschrijft welk resultaat zij verplicht zijn te
verwezenlijken. Zij zijn dan ook nooit rechtstreeks toepasselijk, maar moeten eerst “omgezet”
worden in het lidstatelijke recht volgens de vorm (werkwijze) van dat recht (zij het dat er een
verplichting bestaat om ze uitdrukkelijk om te zetten, en dit dus niet uitsluitend bij wijze van
rechtspraak kan gebeuren). Ook de middelen (d.i. de precieze normen) om het resultaat te
verwezenlijken worden in beginsel aan de lidstaten overgelaten - zij het dat de marge waarover
de lidstaten inhoudelijk beschikken erg varieert van richtlijn tot richtlijn (Vb. in de richtlijn
productenaansprakelijkheid wordt aan de lidstaten nauwelijks enige marge gelaten).

Richtlijnen zijn dus nooit als dusdanig toepasselijk op een geschil, maar dat betekent niet dat
zij geen juridische betekenis zouden hebben in een geschil.

Vooreerst verkrijgen de omgezette regels bepaalde kenmerken van het gemeenschapsrecht,
zoals meer bepaald de voorrang op het lidstatelijke recht (zie verder). Dit maakt ook dat een
implementerende lidstatelijke bepaling steeds dient te worden uitgelegd aan de hand van de
richtlijn zelf. Dit noemt men ook de verplichting tot richtlijnconforme uitleg in enge zin. Zie
het arrest-Kolpinghuis

193
 : deze verplichting ontstaat zodra de omzettingswet van kracht is,

ook al is de termijn voor omzetting nog niet verstreken. Indien de richtlijn geheel correct is
omgezet, hoeft de richtlijn natuurlijk niet te worden ingeroepen en rijst de vraag naar een
(on)rechtstreekse werking niet.

Anders is het indien de richtlijn niet of niet tijdig, onvolledig of onjuist is omgezet in het
lidstatelijke recht.

Richtlijnen zijn gericht tot de lidstaten, en daaruit wordt afgeleid dat zij geen verplichtingen
kunnen opleggen aan partikulieren. Het HJEG houdt aan deze regel duidelijk in de hand – zie
bv. de arresten Marshall-I  en P. Faccini Dori 

194
 In het laatste geval was de afwijzing des te

duidelijker omdat het Hof tevens oordeelde dat aan de overige voorwaarden voor rechtstreekse
werking was voldaan - met name dat de richtlijn voldoende nauwkeurig en onvoorwaardelijk
was. Het Hof heeft zijn standpunt nog strenger uitgedrukt in het arrest-Arcaro  (het ging daar
wel om een strafzaak tegen een partikulier)

195
. De afwijzing van een verdergaande werking van

richtlijnen tegen partikulieren wordt ook gemotiveerd met het rechtszekerheids- c.q.
vertrouwensbeginsel, m.b. het argument dat partikulieren erop moeten kunnen vertrouwen niet
tegen de toepasselijke wetgeving in te kunnen worden aangesproken op grond van een richtlijn,
waarvoor niet eens een publikatieverplichting bestond tot aan het Verdrag van Maastricht (al
werden omzeggens alle richtlijnen ook voordien in feite wel gepubliceerd in het
Publikatieblad).
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 HJEG 8-10-1987, 80/86, Kolpinghuis Nijmegen.
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 HJEG 26-2-1986, Marshall-I v. Southampton and South West Hampshire Area Health Authority, 152/84;
HJEG 14-7-1994, P. Faccini Dori, 91/92.
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 HJEG 26-9-1996, 168/95, Arcaro.
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Ditzelfde argument geldt niet te gunste van de overheid van de lidstaten zelf. Richtlijnen leggen
namelijk wel een resultaatsverbintenis op aan de lidstaten. Het HJEG heeft dan ook meermaals
geoordeeld dat, éénmaal de termijn voor omzetting verstreken is en een lidstaat (geheel of
gedeeltelijk) in gebreke is zijn verplichting tot omzetting na te komen, deze lidstaat er zich
jegens partikulieren niet op kan beroepen dat de richtlijn nog niet is omgezet om zich aan de
werking ervan te onttrekken. Het betreft hier een toepassing van het adagium “Nemo auditur
turpitudinem suam allegans” of, meer nog, van de rechtsverwerking (estoppel, venire contra
factum proprium). Het gevolg is dat men een niet (of onvolledig) omgezette richtlijn wél kan
inroepen tegen de overheden van een lidstaat onder de voorwaarde die hoger reeds werden
genoemd voor het primair gemeenschapsrecht : voldoende nauwkeurig, onvoorwaardelijk, en
volledig c.q. zonder beleidsvrijheid bij de omzetting (deze voorwaarden houden ook in dat de
omzettingstermijn moet verstreken zijn). Opdat partikulieren de richtlijn aldus zouden kunnen
inroepen, moet het ook om een bepaling gaan die ertoe strekt om partikulieren rechten toe te
kennen of met het oog op hun belangen is bepaald

196
.

Men noemt dit doorgaans de v e r t i k a l e  r e c h t s t r e e k s e  w e r k i n g  ( v a n
r i c h t l i j n e n ) . Het woord vertikaal betekent hier dat het de verhouding van een partikulier
tegenover de overheid betreft,  daar waar men van “horizontaal “spreekt in verband met de
verhouding waarin partikulieren tegenover elkaar staan (horizontale al dan niet rechtstreekse
werking).

Men kan de vraag stellen of de uitdrukking “vertikale rechtstreekse werking” strikt genomen
wel juist is; m.i. kan zélfs tegen de overheid de nationale rechter geen norm toepassen die géén
deel uitmaakt van het nationale recht, en gaat het dus eigenlijk om een vorm van
onrechtstreekse werking waarbij de Richtlijn wordt toegepast omdat de nationale bepalingen
die de toepassing ervan in de weg staan buiten toepassing worden gelaten aangezien toepassing
ervan ten gunste van de overheid in strijd zou zijn met art. 10 (ex-5) EG-Verdrag

197
. Voor

zover men de uitdrukking rechtstreekse werking gebruikt, gebruikt men de term dus wel in een
ruimere zin.
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 Voor een voorbeeld van een bepaling die door het ontbreken van het laatste geen rechtstreekse werking had,
zie HJEG  16-7-1998, C-235/95, AGS Assedic Pas-de-Calais t. Dumon, betreffende de verplichting voor de
lidstaten aan de Commissie mee te delen op welke wijze zij de richtlijn hebben omgezet. Voor voorbeelden van
mededelingsverplichtingen die wél door partikulieren kunnen worden ingeroepen, zie onder randnr. 61, met
name de verplichting van lidstaten om technische voorschriften die het vrij verkeer van goederen kunnen
belemmeren mee te delen aan de Europese Commissie. Doch ook daar kan het niet-aangemeld zijn maar tegen de
overheid worden ingeroepen in zoverre het om een belemmering gaat. Zo bv. leidt het feit dat er voor
ademanalyse-apparaten voor alkoholcontrole technische normen gelden die niet zijn aangemeld, er misschien wel
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daartoe dat analyses gemaakt met toestellen die wel aan die normen voldoen, geen bewijsmiddel zouden kunnen
vormen in een strafzaak wegens rijden onder invloed - zie HJEG 16-6-1998, C-226/97, Lemmens.
197

 Art. 10 EG : “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 doelstellingen van dit Verdrag in gevaar kunnen brengen”.
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Richtlijnen leiden dus onrechtstreeks tot een hele reeks verp licht ingen voor de lids t at en,
met name :
1° een omzettingsverplichting (zie hoger);
2° de verplichting om na het verstrijken van de omzettingstermijn ondanks het gebrek aan
omzetting toch zelf na te komen t.a.v. belanghebbenden (zgn. vertikale rechtstreekse werking,
hieronder uitgewerkt);
3° de verplichting om het eigen recht richtlijnconform uit te leggen (zie hieronder);
4° de verplichting de door niet- of laattijdige of onjuiste omzetting geleden schade te vergoeden
(zie verder voor nadere uitwerking en voorwaarden);
5° een verplichting tot “daadwerkelijke rechtsbescherming” (zie verder) (na omzetting of
verstrijken omzettingstermijn);
6° de verplichting om zich tijdens de omzettingstermijn te onthouden van handelingen die de
verwezenlijking van het door de richtlijn voorgeschreven resultaat ernstig in het gedrang
zouden brengen

198
 (zie verder randnr. 62 bis).

Aangezien de bepalingen op grond waarvan aan richtlijnen een zekere rechtstreekse werking
kan worden toegekend (in ruimere zin) bepalingen betreffen die verplichtingen inhouden voor
de lidstaten alleen, kan men op grond van deze bepalingen géén zgn. horizontale rechtstreekse
werking toekennen, d.w.z. rechtstreekse werking tegen andere partijen dan de overheden van
de in gebreke zijnde lidstaat.

Dat richtlijnen geen verplichtingen kunnen opleggen aan partikulieren (wel de omzettingswet
natuurlijk), sluit niet uit dat zij in bepaalde gevallen toch kunnen worden ingeroepen in een
geding tussen partikulieren, en daarin dus een zekere werking kunnen hebben (die ik als een
vorm van onrechtstreekse werking zou willen betitelen). Zo gaf het het HJEG wel de
mogelijkheid aan partikulieren om bepalingen uit Richtlijnen ter uitvoering van art. 28 (ex-30)
EG tegen te werpen aan andere partikulieren, meer bepaald in de arresten-Piageme

199
 en CIA

Security
200

. De draagwijdte daarvan wordt verderop besproken.

57. VORMEN VAN ZGN. VERTIKALE RECHTSTREEKSE WERKING VAN
RICHTLIJNEN – De zgn. vertikale rechtstreekse werking speelt op twee wijzen.

Enerzijds kunnen partikulieren zich tegen de overheid op de richtlijn beroepen om te vorderen
dat daarmee strijdige lidstatelijke bepalingen buiten toepassing zouden blijven (n e g a t i e v e
r e c h t s t r e e k s e  w e r k i n g ), uitschakeling van rechten van de staat jegens een
partikulier). Dit werd beslist in het arrest Ratti, HJEG 5-4-1979, 148/78 (m.b.t. het recht op
strafvervolging).

Anderzijds kunnen partikulieren zich tegen de overheid op de richtlijn beroepen om de toepas-
sing ervan te vorderen in plaats van de toepassing van het lidstatelijke recht (p o s i t i e v e
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 HJEG 18-12-1997, C-129/96, Inter-Environnement Wallonie t. Waals Gewest.
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 HJEG 18-6-1991, 369/89, Piageme t. bvba Peeters
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 HJEG 30-4-1996, CIA Security, 194/94.
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r e c h t s t r e e k s e  w e r k i n g , invoering van rechten van een partikulier jegens de
lidstaat). Zie de arresten-Becker en Fratelli Costanzo

201
 en voor de grondslagen Faccini

Dori
202

. Zie ook reeds eerder Van Duyn.
203

Het begrip “overheid” (van een lidstaat) wordt daarbij door de Europese rechtspraak erg ruim
uitgelegd. Het betreft alle publiekrechtelijke organen van de lidstaat (alle organen of lichamen
onderworpen aan het gezag of toezicht van de lidstaat of die over bijzondere bevoegdheden
beschikken in vergelijking met die welke voortvloeien uit de regels die in de betrekkingen
tussen partikulieren gelden) - zo bv. de Noordierse politiedienst

204
; een gemeente

205
 en zelfs

een overheidsbedrijf
206

 (in casu werd de vertikale werking niet toegepast, maar de maatstaven
werden nogmaals herhaald : “een lichaam, ongeacht zijn rechtsvorm, krachtens een
overheidsmaatregel belast met de uitvoering van een dienst van openbaar belang, onder
toezicht van de overheid, en dat hiertoe over bijzondere, verder gaande bevoegdheden beschikt
dan die welke voortvloeien uit de regels die in de betrekkingen tussen partikulieren gelden”).

Dit laatste leidt naar een uiteenlopende behandeling van in feite gelijke toestanden naargelang
ze zich in de overheidssektor of in de partikuliere sektor voordoen

207
. Dit is één van de punten

van kritiek tegen deze rechtspraak. Meestal ziet men daarin een argument tegen het ontzeggen
van rechtstreekse werking aan richtlijnen tussen partikulieren. Doch voor zover er van een
uiteenlopende behandeling sprake is, is dit veeleer het gevolg van een te ruime toepassing van
de zgn. vertikale rechtstreekse werking, die zou moeten beperkt blijven tot handelingen van
openbaar gezag van die overheid zelf die in gebreke is de richtlijn om te zetten.

Het HJEG speelt eigenlijk een dubbel spel :
- enerzijds beroept het zich erop dat het gemeenschapsrecht verschilt van het volkenrecht om
zo rechtstreekse werking van verdragen en verordeningen en voorrang van het
gemeenschapsrecht op te leggen vanuit een meer (con)federaal gedachtegoed;
- maar anderzijds aanvaardt men niet, zoals in een (con)federatie, dat men rekening moet
houden met de interne bevoegdheidsverdeling van de lidstaten, en dat bv. een gemeente niets
kan doen aan het niet omgezet zijn van een richtlijn en dus op dit punt niet slechter af mag zijn
dan een private onderneming. Hier beroept men zich op een regel van volkenrecht die niet past
in een (con)federale contekst.

3. VOORRANG GEMEENSCHAPSRECHT

58. VRAAGSTELLING ALGEMEEN – Over het algemeen – d.i. buiten het specifieke EG-
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 HJEG 19-1-1982, 8/81, Ursula Becker; HJEG 22-6-1989, 103/88, Fratelli Costanzo / gemeente Milano.
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 HJEG 14-7-1994, 91/92, P. Faccini Dori, overweging 22-23.
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 HR 4-12-1974, 41/74, Van Duyn..
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 HJEG 15-5-1986, Marguerite Johnston v. Royal Ulster Constabulary nr. 222/84.
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 HJEG 22-6-1989, 103/88 Fratelli Costanzo t. Milano.
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 HJEG 12-7-1990, 188/89, Foster v. British Gas
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 Zie verder D. CURTIN, "The province of government : delimiting the direct effect of directives in the
common law context", ELR 1990, 195 v.
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kader - is de vraag naar de verhouding tussen normen van internationale oorsprong, die in het
nationale recht toepasselijk zijn (in beginsel niet rechtstreeks, behoudens de genoemde
uitzonderingen in het raam van de EG) en normen van nationale oorsprong, een vraag van
nationaal grondwettelijk recht. Geen enkele staat kan daarbij, zonder zichzelf irrelevant te
verklaren, voorrang verlenen aan internationale rechtsnormen op de eigen Grondwet (meestal
overigens zal men de eigen Grondwet wel zo uitleggen dat er geen tegenstrijdigheid is). Vele
staten, waaronder traditioneel België, aanvaarden daarentegen wel de voorrang van de normen
van internationale oorsprong, die in het nationale recht toepasselijk zijn, boven de andere
rechtsnormen van nationale oorsprong. Zo erkent het Belgische Hof van kassatie in beginsel de
voorrang van het in onze rechtsorde toepasselijke internationaal recht sinds het
“Smeltkaasarrest”

208
. Het betrof weliswaar een probleem van strijd met het

gemeenschapsrecht, doch de motivering van het Hof was algemeen (en niet tot het
gemeenschapsrecht beperkt). Andere staten daarentegen hanteren de opvatting volgens
dewelke zij de mogelijkheid behouden om normen uit te vaardigen in strijd met hun
verdragsverplichtingen (al zijn zij daardoor volkenrechtelijk aansprakelijk tegenover andere
staten) en bij een strijd tussen normen van internationale oorsprong die in het interne recht
toepasselijk zijn en normen van nationale oorsprong, er geen hiërarchie bestaat en de gewone
regels zoals “lex posterior derogat priori” worden toegepast.

58 BIS – VRAAGSTELLING GEMEENSCHAPSRECHT – Door de bijzondere aard van de
Europese Gemeenschap en het gemeenschapsrecht moet de vraag in dat raam evenwel
afzonderlijk worden bekeken. Door de oprichting van c.q. toetreding tot de Europese
gemeenschap

209
 hebben de lidstaten immers hun soevereiniteit beperkt, meer bepaald doordat

zij ook bevoegdheden hebben overgedragen aan de Europese instellingen (“confederale”
kenmerk van de EG). Aldus rijzen vragen die we ook in het interne grondwettelijk recht van
federale staten kennen : de vraag naar de bevoegdheidsafbakening en die naar de hiërarchie
tussen normen.

In het Belgische federalisme geldt zo :
- dat de afbakening van de bevoegdheden gebeurt door de federale grondwet en ten dele door de
federale wetgever (bij “bijzondere wet”);
- waarbij de residuaire bevoegdheid voorlopig nog bij de federatie ligt en de deelstaten dus
(vooralsnog) enkel toegewezen bevoegdheden hebben (tot men eindelijk de tegenovergestelode
grondwetsbepaling gaat uitvoeren met een bijzondere meerderheid);
- dat de bevoegdheden in beginsel “uitsluitend” zijn, zodat er geen normenconflict in eigenlijke
zin kan ontstaan, maar enkel een bevoegdheidsconflict (als er een conflict is tussen twee
normen, houdt dit in dat één van beide overheden zijn bevoegdheid te buiten is gegaan);
- dat er dan ook géén hiërarchie der normen bestaat tussen federaal recht en deelstatelijk recht.
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 Cass. 27-5-1971, B. Staat t. Fromagerie Franco-Suisse Le Ski .
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 De soevereiniteit blijft in teorie wel integraal in die zin dat de lidstaten uit de EG zouden kunnen stappen. In
werkelijkheid is dit voor omzeggens geen enkel deel van de EG (behalve overzeese gebiedsdelen) nog een
realistisch perspektief. Daarom dat bepaalde lidstaten aandringen op meer opting-out mogelijkheden voor
bijzondere domeinen (in  het bijzonder het V.K.).
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In het Duitse federalisme daarentegen (waarmee de Europese construktie veel meer gemeen
heeft dan met het Belgische) :
- gebeurt de afbakening van de bevoegdheden door de federale grondwet;
- zij het dat de residuaire bevoegdheid bij de deelstaten ligt en de bond enkel toegewezen
bevoegdheden heeft;
- bestaan er in ruime mate “concurrentiële” bevoegdheden van deelstaten en bond;
- geldt er op het gebied van die “concurrentiële” bevoegdheden een voorrang voor de federale
regel boven de deelstatelijke (“Bundesrecht bricht Landesrecht”).

In de Europese Gemeenschap nu :
- heeft de EG enkel toegewezen bevoegdheden (residuaire bevoegdheid bij de lidstaten)

210
;

- gebeurt de afbakening van bevoegdheden door de lidstaten (door middel van Verdragen die
slechts die Lidstaten binden die ze geratificeerd hebben);
- bestaan er in ruime mate “concurrentiële” bevoegdheden van lidstaten en EG (zij het binnen
de perken van het subsidiariteitsbeginsel)

211
;

- en dient er dus ook te worden bepaald welk niveau voorrang heeft wanneer er binnen het
domein van de concurrentiële bevoegdheden een antinomie bestaat tussen een nationale norm
en een norm van gemeenschapsrecht.

Het is in deze contekst dat men de voorrang van het gemeenschapsrecht (naar het Duitse
model van “Bundesrecht bricht Landesrecht”) dient te begrijpen. Deze voorrang betekent dat
binnen het domein van de concurrentiële bevoegdheden de Europese norm vanaf het ogenblik
waarop deze toepasselijk is in de nationale rechtsorde (bij Verdragen na ratifikatie, bij
Verordeningen onmiddellijk, bij Richtlijnen na omzetting) voorrang heeft op een nationale
norm, ook indien deze laatste van latere datum is (bij normen van gelijke rang zou daarentegen
het beginsel lex posterior derogat priori  gelden).

Het HJEG heeft deze “confederale” (in plaats van louter internationale) interpretatie van het
gemeenschapsrecht doorgeduwd in het reeds genoemde arrest Van Gend en Loos en vooral in
het arrest-COSTA t. ENEL

212
. Zie verder Internationale Handelsgesellschaft, Simmenthal, en

Ford España t. Spanje.
213

. Zo oordeelt het HJEG dat de lidstatelijke rechter de met het
gemeenschapsrecht strijdige bepalingen van het lidstatelijke recht in beginsel van rechtswege
buiten toepassing moet laten (het moet natuurlijk wel om normen gaan die binnen de
bevoegdheid van de EG zijn uitgevaardigd).
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 Zie art. 5 lid 1 EG : “De Gemeenschap handelt binnen de grenzen van de haar door dit Verdrag verleende
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omvang of de gevolgen van het overwogen optreden beter door de Gemeenschap kunnen worden verwezenlijkt.
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 HJEG 17-12-1970, 11/70, Internationale Handelsgesellschaft; HJEG 9-3-1978, Simmenthal, 106/77; HJEG
11-7-1989, Ford España t. Spanje.
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58 TER – GEMEENSCHAPSRECHT EN NATIONALE GRONDWET – Moeilijker ligt de
vraag naar de verhouding tussen het gemeenschapsrecht en de nationale Grondwet

214
. Daarbij

moet men verschillende aspekten onderscheiden.

1° Een eerste vraag is of de overdracht van (uitsluitende of concurrentiële) bevoegdheden aan
de EG – en meer bepaald een dusdanige bevoegdheidsoverdracht dat het gemeenschapsrecht
daarbij voorrang heeft op het eigen recht - wel grondwettelijk is. In België werd daarover alle
twijfel weggenomen door een grondwetswijziging.
De beoordeling hiervan geschiedt vanzelfsprekend door het nationaal grondwettelijk Hof.

2° Een tweede vraag luidt of door die bevoegdheidsoverdracht de EG ook de mogelijkheid heeft
om rechtsnormen uit te vaardigen die inhoudelijk in strijd zijn met de nationale Grondwet. Vb.
Het conflict tussen de bepalingen van het Verdrag van Maastricht op grond waarvan kiesrecht
wordt verleend aan EG-burgers en de nationale Grondwet die dit aan de eigen burgers
(nationaliteit) voorbehoudt.
Het HJEG meent van wel, maar de nationale grondwettelijke hoven, waaronder het Belgische
Arbitragehof, leggen zich daar niet noodzakelijk bij neer. De Franse Conseil d’Etat lijkt zich
hierbij te hebben neergelegd in het arrest Nicolo van 20-10-1989

215
; het Italiaanse Corte

costituzionale daarentegen niet, meer bepaald betreffende de grondrechtentoetsing
216

; het
Duitse Bundesverfassungsgerichtshof heeft zijn rechtspraak in 1993

217
 terug verstrengd en

maakt een onderscheid tussen de “toepassingsvoorrang” van het gemeenschapsrecht (die
wordt erkend), en de geldingsvoorrang, die het EG-recht niet heeft op de Duitse grondwet.

3° De derde vraag tenslotte luidt wie bepaalt of de bevoegdheid europees of lidstatelijk is ?
Aangezien de uitleg van de Europese Verdragen bij die Verdragen is toevertrouwd aan het
HJEG, is het in beginsel het HJEG dat bepaalt of de een door de EG uitgevaardigde norm in
overeenstemming is met de Verdragen of niet. Aldus komt het niet aan de lidstaten toe om te
oordelen of een Europese norm al dan niet in strijd is met de Verdragen of  algemene
rechtsbeginselen van het gemeenschapsrecht. Doch ook hier weer dient een voorbehoud te
worden gemaakt voor strijd met de nationale grondwet. Het komt NIET aan het HJEG toe om
te oordelen of de bevoegdheidsoverdracht aan de EG grondwettelijk is of niet. Die
“Kompetenz-kompetenz” (d.i. de bevoegdheid om de bevoegdheidsverdeling tussen lidstaat en
gemeenschap te bepalen) berust nog steeds bij de soevereine lidstaten.

58 QUATER – GEMEENSCHAPSRECHT EN INTERNATIONAAL RECHT - Ook de
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217

 Maastricht-Urteil, BVerfG 12-10-1993, EuGRZ 1993, 429 v. Zie voor bespreking o.m. J. KOKOTT, The
European Court and National Courts; Doctrine and Jurisprudence; Legal Change in its Social Context :
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verhouding tussen gemeenschapsrecht en internationale Verdragen is niet steeds duidelijk (zie
voor het terzijdestellen van een internationaal Verdrag door de Europese rechtspraak bv. het
arrest-Konstantinides

218
. In beginsel eerbiedigt de EG wél verdragen die reeds werden

afgesloten vooraleer de EG voor de desbetreffende materie bevoegd is geworden, en maken de
algemene rechtsbeginselen uit het volkenrecht deel uit van het (primair) gemeenschapsrecht

219
.

Voor latere Verdragen gaat men er vanuit dat de lidstaten niet meer de bevoegdheid hebben om
Verdragen af te sluiten die in strijd zijn met het gemeenschapsrecht.

NB. De voorrang van het gemeenschapsrecht kan tenslotte ook intern nog andere conflicten
veroorzaken, bv. wanneer een Richtlijn is omgezet door middel van aan KB of verordening en
niet bij wet

220
.
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86

B. ONRECHTSTREEKSE WERKING; GEMEENSCHAPSTROUW221
.

59. ONRECHTSTREEKSE WERKING - De kloof tussen enerzijds de positie van
partikulieren op grond van verordeningen en zgn. vertikale werking van richtlijnen en
anderzijds hun positie op grond van horizontale werking van richtlijnen is echter verkleind
door een aantal ontwikkelingen van de Europese rechtspraak. Het gaat meer bepaald om een
tweetal technieken waardoor aan de richtlijnen een o n r e c h t s t r e e k s e  w e r k i n g
wordt gegeven, waarvan het resultaat minstens voor de betrokkene vrijwel hetzelfde is als bij
de zgn. vertikale rechtstreekse werking (die teoretisch m.i. ook een onrechtstreekse werking
vormt). Een onrechtstreekse werking van richtlijnen houdt in dat niet de richtlijn als dusdanig
werkt (rechtstreekse werking), maar dat ze via de omweg van andere rechtsregels of
rechtsfiguren (bv. onrechtmatige daad) andere rechtsgevolgen teweegbrengt (die evenwel in
feite soms zeer gelijkaardig kunnen zijn). Meer bepaald werken de richtlijnen onrechtstreeks
door de rechtsgevolgen die aan art. 10 (ex-5) EG worden gehecht. De onrechtstreekse werking
volgt daarbij in het bijzonder uit een tweetal technieken :
- de eerste techniek is de verplichting tot richtlijnconforme uitleg van het nationale recht waar
mogelijk (zie hieronder 1.);
- de tweede techniek waardoor richtlijnen zo’n onrechtstreekse werking verkregen hebben is de
aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, en meer bepaald de (overheids)aansprakelijkheid van
de lidstaat die is tekortgeschoten in haar verplichting tot tijdige c.q. juiste en volledige
omzetting van een richtlijn. Men spreekt ook van diagonale werking, omdat de overheid ook
kan worden aangesproken door een partij die in een horizontaal geschil door het gebrek aan
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omzetting geen gelijk kan krijgen (het mogelijke toepassingsgebied is evenwel ruimer, zie
hieronder). Deze overheidsaansprakelijkheid van de lidstaten werd door het HJEG voor het
eerst erkend in het arrest-Francovich & Bonifaci (1991)

222
. Zij wordt verder uitgewerkt.

1. GEMEENSCHAPSRECHTCONFORME UITLEG VAN NATIONAAL RECHT

59 BIS. RICHTLIJNCONFORME UITLEG - De eerste techniek waardoor richtlijnen zo’n
onrechtstreekse werking verkregen hebben is de v e r r u i m i n g  v a n  d e
“ r i c h t l i j n c o n f o r m e  u i t l e g ”. Deze geschiedde voor het eerst in de arresten van
Harz t. Deutsche Tradax  en von Colson & Kamann

223
, die om meerdere redenen van belang

zijn :

- deze arresten zijn van belang om de “extensie” van een richtlijn te bestuderen, d.i. de vraag
welke regels en vragen van lidstatelijk recht, die niet uitdrukkelijk door de richtlijn worden
geviseerd, er toch door beroerd worden (in dat perspektief komt het arrest verder nog ter
sprake) (in casu de vraag welke sankties door de lidstaten dienden te worden opgelegd om de
richtlijn nuttig gevolg te verlenen, overweging 16 e.v. en 22 e.v.);

- verder zijn ze ook van belang voor de onrechtstreekse werking van richtlijnen, omdat het Hof
overwoog dat er geen sprake kon zijn van een rechtstreekse werking - ook niet een vertikale -
omdat de richtlijn (nr. 76/207 gelijke behandeling van mannen en vrouwen in het arbeidsrecht)
volgens het Hof “m.b.t. de op discriminatie te stellen sankties geen onvoorwaardelijke en
voldoende nauwkeurige verplichting behelst waarop een partikulier zich bij gebreke van tijdig
vastgestelde uitvoeringsmaatregelen zou kunnen beroepen om krachtens de richtlijn een
bepaalde schadevergoeding te krijgen, wannneer de lidstatelijke bepalingen een dergelijk
rechtsgevolg niet regelen of toelaten”. Deze overweging maakt het hiernavolgende des te
belangrijker, omdat eruit blijkt dat richtlijnen een onrechtstreekse werking kunnen hebben ook
zonder dat aan de overgeleverde voorwaarden voor rechtstreekse werking is voldaan (dit is ook
de reden waarom het van belang was in het arrest-von Colson en Kamann t. Land Nordrhein-
Westfalen, waar het immers om een vertikale verhouding ging, en anders de vertikale
rechtstreekse werking had gespeeld). Het Hof overwoog meer bepaald :

“dat de uit een richtlijn voortvloeiende verplichting der lidstaten om het daarmee beoogde doel
te verwezenlijken, alsook d e  v e r p l i c h t i n g  d e r  l i d s t a t e n  krachtens art. 10 (ex-
5) EEG om de nakoming van die verplichting te verzekeren, v o o r  a l l e  m e t  o v e r -
h e i d s g e z a g  b e k l e d e  i n s t a n t i e s  i n  d e  l i d s t a t e n  g e l d e n ,  e n
d u s ,  b i n n e n  h e t  k a d e r  v a n  h u n  b e v o e g d h e d e n ,  o o k  v o o r  d e
r e c h t e r l i j k e  i n s t a n t i e s .  Daaruit volgt, dat d e  l i d s t a t e l i j k e  r e c h t e r
b i j  d e  t o e p a s s i n g  v a n  l i d s t a t e l i j k  r e c h t , en met name van de
bepalingen van een speciaal ter uitvoering van (de) richtlijn vastgestelde wet, d i t
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l i d s t a t e l i j k e  r e c h t  m o e t  u i t l e g g e n  i n  h e t  l i c h t  v a n  d e  b e -
w o o r d i n g e n  e n  h e t  d o e l  v a n  d e  r i c h t l i j n ,  t e n e i n d e  h e t  i n
a r t . 1 8 9  ( i n t u s s e n  2 4 9 ) ,  3  b e d o e l d e  r e s u l t a a t  t e  b e r e i k e n ”.

Uit het arrest Harz t. Deutsche Tradax  blijkt dat deze verplichting ook geldt in “horizontale”
verhoudingen.

Zo ook verbreekt het Belgische Hof van kassatie beslissingen die het Belgische recht niet
uitleggen in het licht van de richtlijn, om zo het daarmee bedoelde resultaat te bereiken

224
.

In tegenstelling tot de richtlijnconforme uitleg in enge zin (die alleen betrekking heeft op de im-
plementerende bepaling zelf, en een gevolg is van de voorrang van het gemeenschapsrecht)
vereist de verplichting tot richtlijnconforme uitleg in ruime zin wel dat de termijn voor
omzetting reeds is verstreken

225
. De grondslag is immers gelegen in art. 10 (ex-5) EG.

Op het vlak van de lidstaat verschilt deze uitlegwerkwijze daarin van de andere, dat zij niet
kan terugwerken tot voor de datum waarop de omzetting diende te gebeuren

226
. Voor sommige

rechtsstelsels, zoals het Belgische, die de rechtsscheppende betekenis van de rechtspraak nooit
openlijk erkend hebben, vergt dit wel een nieuwe manier van denken.

60. RICHTLIJNCONFORME UITLEG - DRAAGWIJDTE - In het arrest-Marleasing
227

precizeert het Hof dat deze verplichting voor de rechter om binnen het kader van zijn
bevoegdheden het lidstatelijke recht uit te leggen in het licht van de bewoordingen en het doel
van de richtlijn niet alléén geldt bij de uitleg van de bepalingen van een speciaal ter uitvoering
van de richtlijn vastgestelde wet, maar bij de uitleg van al het recht van de lidstaten, ongeacht
of het van eerdere of latere datum is dan de richtlijn. Het Hof voegde eraan toe dat de rechter
dit “zoveel mogelijk” (dans toute la mesure du possible) moet doen (overweging nr. 8). Deze
overwegingen werden herhaald in daaropvolgende arresten

228
.

In het arrest Wagner Miret 
229

 worden evenwel ook de grenzen duidelijk : het Hof neemt er in
dat arrest akte van dat “uit de verwijzingsbeschikking lijkt voort te vloeien, dat de nationale
bepalingen niet kunnen worden uitgelegd in overeenstemming met de richtlijn ...” (Intussen had
het HJEG evenwel reeds een andere remedie geschapen, die in het volgende nr. aan bod komt).
Deze begrenzing van de verplichting tot richtlijnconforme uitleg hangt natuurlijk samen met
hetzelfde beginsel op grond waarvan de rechtstreekse werking ontzegd wordt, nl. het
rechtszekerheidsbeginsel (als variant van het vertrouwensbeginsel) (zie o.m. het arrest-
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Kolpinghuis). Zoals verder nog aan bod komt, weegt het Hof nl. vaker - en zo ook hier -
meerdere algemene rechtsbeginselen af.

In de jongste rechtpraak heeft het HJEG deze begrenzing verstrengd. Zo luidde het in het
arrest-Arcaro

230
, dat :

“de verplichting van de lidstatelijke rechter om bij de uitlegging van de ter zake dienende
voorschriften van zijn lidstatelijk recht te rade te gaan bij de inhoud van de richtlijn, vindt haar
begrenzing wanneer een dergelijke uitlegging ertoe leidt, dat aan een partikulier een door een
niet-omgezette richtlijn opgelegde verplichting wordt tegengeworpen of, a fortiori, wanneer zij
tot gevolg heeft, dat op grond van de richtlijn en bij ontbreken van een ter uitvoering ervan
vastgestelde wet, de strafrechtelijke aansprakelijkheid van degene die in strijd met haar
bepalingen handelen, wordt vastgesteld of verzwaard”.

Van belang is wel dat het hier om een strafzaak ging en er in strafzaken traditioneel een meer
beperkende uitleg van de wet geldt en een strikter legaliteitsbeginsel. Doch ook meer in het
algemeen moet men ermee opletten aan partikulieren de naleving op te leggen van rechtsregels
die géén deel uitmaken van het toepasselijke nationale recht.

60BIS. RICHTLIJNCONFORME UITLEG - PRAKTISCHE TOEPASSING - Een
richtlijnconforme uitleg is in de praktijk vaak moeilijk om “institutionele” redenen, bv. omdat
door het gebrek aan omzetting de aanwijzing ontbreekt van de bevoegde overheidsdienst . In
het arrest-Dorsch consult

231
 oordeelde het Hof dat de niet-tijdige omzetting niet automatisch

maakt dat diensten die voor de uitvoering van vergelijkbare nationale regels bevoegd zijn, nu
ook de uitvoering van de richtlijn moeten verzekeren, maar dat wanneer een richtlijnconforme
uitleg ertoe leidt dat men in beginsel recht heeft op door de richtlijn toegekende rechten, de
nationale rechter wel vervolgens nagaan of die rechten niet kunnen worden beschermd door de
uitvoering ervan aan die nationale diensten op te dragen. In casu betrof het de dienst die de
naleving van de regels voor openbare aanbestedingen moest bewaken.

61. “DERDENWERKING” VAN RICHTLIJNEN T.A.V. PARTIKULIEREN ? - Een aantal
arresten hebben de vraag doen rijzen hoe te verklaren valt dat partikulieren daarin wel een
richtlijn konden aanvoeren tegen een andere partikulier, bv. in de arresten Piageme -II en CIA
Security

232
. Meerdere verklaringen werden hiervoor gezocht

233
. M.i. zijn er maar twee

verklaringen die tot nog toe kunnen standhouden.

a) Een eerste verklaring is dat zoals in het privaat verbintenissenrecht overeenkomsten geen
verbintenissen kunnen doen ontstaan ten nadele van derden, maar derden wel verplicht zijn het
bestaan van een rechtsverhouding tussen partijen te erkennen, richtlijnen weliswaar geen
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verplichtingen kunnen doen ontstaan ten nadele van partikulieren, maar partikulieren wel
verplicht zijn het bestaan van zo’n richtlijn en de gevolgen die zij heeft in de verhouding tussen
een andere partikulier en de overheid te erkennen. Wanneer een richtlijn maakt dat een
nationale wettelijke bepaling terzijde wordt gesteld in de verhouding tussen de overheid en een
partikulier, dan kunnen ook derden - bv. concurrenten - zich tegen die partikulier niet meer
beroepen op die nationale bepaling.

b) In beide genoemde gevallen betrof het wel richtlijnen die een nadere uitwerking gaven van
het vrij verkeer van goederen. Indien men deze richtlijnen als een nadere uitwerking van art. 28
(ex-30) EG beschouwt, dan betekent dit dat eenieder zich op art. 28 (ex-30) kan beroepen op
nationale wettelijke bepalingen die niet met de richtlijnen in uitwerking van art. 28 (ex-30)
verenigbaar zijn, op grond van art. 28 (ex-30) terzijdestellen.

Verdere rechtspraak van het HJEG zal moeten uitwijzen hoe deze derdenwerking van
richtlijnen zich ontwikkelt.

62. ONRECHTSTREEKSE WERKING : UITLEG CONFORM AANBEVELINGEN,
RESOLUTIES, E.D. - Aanbevelingen zijn noch rechtstreeks toepasselijk noch verbindend
(dwingend) voor de lidstaten. Zij kunnen dan ook geen rechtstreekse werking hebben. Toch is
ook hier een onrechtstreekse werking niet uitgesloten. De organen van de lidstaten, en meer
bepaald de lidstatelijke rechterlijke instanties, zijn verplicht bij het oplossen van geschillen met
aanbevelingen rekening te houden indien ze duidelijkheid verschaffen over de uitlegging van
lidstatelijke uitvoeringsbepalingen of bedoeld zijn om dwingende gemeenschapsrechtelijke
bepalingen aan te vullen. Zie het arresten-Grimaldi

234
 - op grond waarvan men ook van het

Grimaldi-effect spreekt - en Deutsche Shell
235

. In het laatste geval werd geoordeeld dat de
niet-bindende regelingen vastgesteld door de Gemengde commissie ter uitvoering van de
Overeenkomst gemeenschappelijke regeling doeanevervoer EEG/EVA kunnen worden gebruikt
bij de uitlegging van die Overeenkomst.

De verplichting tot gemeenschapsrechtsconforme uitleg geldt dan ook niet alleen voor richt-
lijnen, maar ook ook andere instrumenten van het gemeenschapsrecht zoals aanbevelingen en
zelfs resoluties van het Europees Parlement en aanverwante programmabescheiden, zoals het
Programma ter bescherming van de verbruiker. Ook het HJEG zelf heeft overigens van
dergelijke instrumenten gebruik gemaakt bij de uitleg van bepalingen van het EG-Verdrag

236
.

De verplichting tot conforme uitleg is ten slotte een verplichting die het hele recht betreft, en
niet slechts afzonderlijke instrumenten. Zo bv. moet rekening gehouden worden met
doelstellingen en grondbeginselen van het EG-Verdrag, ook waar deze géén rechtstreekse
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werking hebben. Zie bv. het arrest-van Munster
237

: het betrof een Nederlander die in
Nederland en in België gewerkt had en twee gedeeltelijke pensioenen kreeg; een deel van zijn
Belgisch pensioen werd afgenomen vanaf het ogenblik waarop een deel van zijn Nederlands
pensioen op naam van zijn vrouw komt te staat, zonder dat het totale bedrag daarvan in
Nederland veranderde. De Belgische pensioendienst kwalificeerde dit als een eigen pensioen
van de vrouw. De rechter stelde een vraag om te weten of deze kwalifikatie niet in strijd kwam
met het gemeenschapsrecht, vraag die door het Hof bevestigend werd beantwoord. Het Hof
vond geen rechtstreeks op dit geval werkende bepaling, maar oordeelde de Belgische beslissing
in strijd met de doelstellingen van art. 48 EG (vrij verkeer werknemers) en besliste dat de
Belgische rechter de wetgeving zoveel als mogelijk moest uitleggen overeenkomstig die
doelstellingen :

“Gelet op het aanzienlijke verschil tussen deze wettelijke regelingen, verlangt het in art. 10 (ex-
5) EEG-Verdrag neergelegde beginsel van loyale samenwerking van de bevoegde autoriteiten
van de Lid-Staten, dat zij alle hun ter beschikking staande middelen aanwenden ter
verwezenlijking van het doel van art. 48 van het Verdrag. Deze verplichting houdt in, dat deze
autoriteiten nagaan of hun wettelijke regeling op de migrerend werknemer kan worden
toegepast naar de letter, en op dezelfde wijze als op de werknemer die steeds in het land is
gebleven, zonder dat deze toepassing voor de migrerend werknemer het verlies van een sociaal-
zekerheidsvoordeel meebrengt en dus tot gevolg heeft, dat hij ervan wordt weerhouden zijn
recht van vrij verkeer uit te oefenen.
(...) de nationale rechter zijn nationale wetgeving moet uitleggen in het licht van de
doelstellingen van art. 39-42 (ex-48-51) van het Verdrag en zoveel mogelijk moet voorkomen,
dat zijn uitlegging de migrerend werknemer ervan weerhoudt daadwerkelijk zijn recht van vrij
verkeer uit te oefenen”.

238

Het is niet zo duidelijk of ook dit gegrond wordt op art. 10 (ex-5) EG, dan wel eerder te maken
heeft met een werkwijze van evolutieve of zelfs anticiperende uitleg.

Een recenter  arrest in het verlengde hiervan vinden we in het arrest-Engelbrecht
239

.

2. BONDSTROUW

62BIS. WERKING NIET OP VOORHAND TEGENWERKEN - Het HJEG oordeelde ook
dat uit het gemeenschapsrecht (art. 10 (ex-5)) een verbod volgt voor de lidstaten en voor de
EU-instellingen om voor het verstrijken van de omzettingstermijn handelingen te stellen die de
verwezenlijking van het door de richtlijn beoogde resultaat ernstig in het gedrang zouden

                                                
237

 HJEG 5-10-1994 (voltallig), 165/91 van Munster t. Belgische Rijksdienst Pensioenen. Zie verder T.
HEUKELS, "Van Munster : een opmerkelijke uitspraak van het EG-Hof inzake het vrij verkeer van werknemers
met potentieel verstrekkende implicaties", AA 1995, 296 v.; L. VAN DEN HENDE, TPR 1995, p. 168 v.; K.
LENAERTS, “Le devoir de loyauté communautaire”, in La loyauté, Mélanges offerts à Etienne Cerexhe, Larcier
1996, 229 v. Zie ook HJEG ...., C-18/95, Terhoeve; HJEG -10-1999, ....
238

 Voor een andere toepassing, zie HJEG 17-12-1998, 244/97, Rijksdienst voor pensioenen t. Lustig.
239

 HJEG 26 september 2000, C-262:97, Rijksdienst Pensioenen t. Engelbrecht
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brengen
240

.

63. ANDERE OPZICHTEN VAN BONDSTROUW - Het beginsel van art. 10 (ex-5) EG
heeft aanleiding gegeven tot vele andere toepassingen

241
, zoals bv.:

- een verplichting van de lidstaten tot overleg vooraleer maatregelen te nemen die nadelig
kunnen uitwerken voor de vervulling van de taken van de EG

242
;

- een informatieverplichting van de lidstaten jegens de EG ter vergemakkelijking van diens
taak

243
 en jegens de andere lidstaten

244
;

- omgekeerd ook een informatieverplichting van de EG-instellingen (Zwartveld-beschikking)
245

- in casu  informatie gevraagd door een gerechtelijke overheid in het kader van een vervolging,
en verwoord als een vraag om rechtshulp in plaats van als een prejudiciële vraag; het Hof
verklaarde de vraag ontvankelijk, ook al is een dergelijke procedure nergens voorzien

246
;

- een verplichting tot samenwerking tussen EG-instellingen en lidstaten en tussen lidstaten
onderling op domeinen die tot de taak van de EG behoren, bv. wanneer er onvoorziene
moeilijkheden rijzen bij de uitvoering van het gemeenschapsrecht

247
;

- een verplichting van de lidstaten om, wanneer er in een domein van gemeenschappelijk beleid
(waar de EG bevoegd is) geen beslissingen vallen omwille van meningsverschillen binnen de
Raad der EG, de nodige bewarende maatregelen te nemen en deze aan de Commissie mee te
delen (bv. inzake behoud van biologische zeerijkdommen

248
), en zeker de Commissie niet tegen

te werken, en omgekeerd van de Commissie om niet buiten de lidstaten om te handelen
249

;
- een verplichting van de lidstaten om (bij wetgeving of rechtstoepassing) op nationaal vlak
rekening te houden met de gevolgen van hun handelen op het vlak van de gemeenschap, en bij
het inschatten van die gevolgen rekening te houden met het recht van de andere lidstaten (vgl.
hierboven het arrest-van Munster

250
 : om de weerslag van een bepaalde beslissing te beseffen

dient men rekening te houden met de eveneens toepasselijke bepalingen van de andere

                                                
240

 HJEG 18-12-1997, 129/96, Inter-Environnement Wallonie t. Waals Gewest, ook in  EuZW 1198, 167. Zie
ook GEAEG 22-1-1997, 115/94, Opel Austria t. Oostenrijk.
241

 O. DUE, "Art. 5 van het EEG-Verdrag. Een bepaling met federaal karakter ?", SEW 1992, 355 v.; W. van
GERVEN & H. GILLIAMS, "Goede trouw in EG-verband", preadvies VJV, R.W. 1989-90, 1158 v.; K.
LENAERTS, “Le devoir de loyauté communautaire”, in La loyauté, Mélanges offerts à Etienne Cerexhe, Larcier
1996, 229 v.; J. TEMPLE LANG, “Community Constitutional Law : Article 5 EEC Treaty”, CMLR 1990, 645
v.; -, “The Core of the Constitutional Law of the Community - Article 5 EC”, in L. Gormley (red.), Current
and Future Perspectives on EC Competition Law, Kluwer 1997, 44 v.; K. MORTELMANS, “The principle of
loyalty to the Community (Article 5 EC) and the Obligations of the Community Institutions”, Maastricht
Journal 1998, 67 v.; J.H. JANS, “National legislative autonomy ? the procedural constraints of european law”,
in : , 25 v.; B. de WITTE, “Interpreting the EC treaty like a constitution”, Maastricht J. 199., (133) 140 v.
242

 HJEG 7-5-1987, nr. 186/85 Commissie t. België.
243

 bv. HJEG 25-5-1982, Commissie t. Nederland, 96/81.
244

 HJEG 4-10-1979, Frankrijk t. Verenigd Koninkrijk, 141/78, randnr. 8 v.
245

 HJEG 13-7-1990, 2/88, Zwartveld
246

  Vgl. ook HJEG 28-2-1991, 234/89, Delimitis t. Henninger Bräu.
247

 Zie bv. HJEG 2-2-1989, Commissie t. Duitsland, 94/87, verder besproken; zie ook HJEG 15-1-1986,
Commissie t. België, 52/84 en HJEG 10-7-1990, Commissie t. Duitsland, C-217/88.
248

 HJEG 10-7-1980, Commissie t. Verenigd Koninkrijk, 32/79, randnr. 10 v.
249

 Bv. HJEG 15-12-1987, Ierland t. Commissie, 325/85, randnr. 15 v.
250

 HJEG 5-10-1994, 165/91 van Munster t. Belgische Rijksdienst Pensioenen
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lidstaten);
- een verplichting om zo snel mogelijk een einde te maken aan onregelmatigheden;
- een verplichting om alle maatregelen te treffen om belemmeringen van het vrij verkeer door
partikulieren ongedaan te maken (Commissie t. Frankrijk inzake Franse boerenprotesten

251
).

Hier gaat het dus niet meer om het wegnemen van overheidsbelemmeringen (“handelsregeling”
in de Dassonville-formule).
- een verplichting om nadat Europese regels zijn vastgesteld, doch nog niet in werking zijn,
intussen geen maatregelen te nemen in tegenovergestelde zin - zie bv. het verder besproken
arrest- Opel-Austria

252
 en vgl. art. 18 van het Weens Verdragenrechtsverdrag.

Ook het beginsel van de wederzijds erkenning in het vrij verkeer van goederen en diensten kan
gezien worden als een aspekt van de medewerkingsplicht op Europees (federaal) vlak, evenals
bijzondere regels in dat verband, zoals de meldings- en stilstandsverplichting inzake technische
voorschriften (zie hoofdstuk II).

Recente literatuur onderscheidt in de werking van de gemeenschapstrouw (d.i. Europese
bondstrouw) vergelijkbare funkties als die van de goede trouw, zoals een interpretatieve rol,
een aanvullende rol en een derogerende rol

253
.
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 HJEG 9-12-1997, Commissie t. Frankrijk. Zie bespreking door K. MORTELMANS, “Artikel 5 EG juncto
artikel 30 EG : een nieuwe route voor het vrije verkeer van goederen”, 47. Ars aequi 1998, 200.
252

 GEAEG 22-1-1997, 115/94, Opel Austria t. Oostenrijk.
253

 K. LENAERTS, “Le devoir de loyauté communautaire”, in La loyauté, Mélanges offerts à Etienne Cerexhe,
Larcier 1996, (229) 232.
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HOOFDSTUK V. - ALGEMENE RECHTSBEGINSELEN IN DE
EUROPESE RECHTSPRAAK - SYSTEMATISCHE UITLEG254.

98. ALGEMENE RECHTSBEGINSELEN EN RECHTSVERGELIJKENDE WERKWIJZE -
naast de klassieke formele bronnen van het gemeenschapsrecht spelen ook de algemene
rechtsbeginselen een grote rol. daarbij rijzen er meerdere vragen,  op de eerste plaats de
volgende :
a) de vraag naar de rechtsvinding in het gemeenschapsrecht : waar haalt de rechter die algemene
rechtsbeginselen. Door het fragmentair karakter van het geschreven recht (enkele duidelijke
domeinen daarvan komen in de volgend ehoofdstukken aan bod, nl. de daadwerkelijke rechts-
bescherming, en de aansprakelijkheid wegens schending van gemeenschapsrecht), speelt de
rechtspraak (van het HJEG en het gerecht van eerste aanleg EG) een enorme rol. In deze
rechtspraak wordt in belangrijke mate gewerkt met “beginselen”, die dan nader worden
geconcretiseerd vanuit de contekst van het geschil. Deze beginselen zelf worden meestal
ontwikkeld :
- door een veralgemening vanuit het geschreven gemeenschapsrecht,
- of als beginselen die gemeenschappelijk zijn aan het recht van de lidstaten of de meeste
lidstaten. Het HJEG hanteert echter een vrij ruime vrijheid bij de concretisering van die
beginselen : in de concrete uitwerking voelt zij zich veel minder gebonden aan datgene wat in
de lidstaten reeds bestaat.
- of als beginselen van internationaal recht, en in het bijzonder ook het EVRM.
                                                
254

 Literatuur : M. AKEHURST, "The application of general principles of law by the Court of Justice of the
European Communities", BYIL 1981, 29 v.; J. BIANCARELLI, “Le principe de proportionnalité dans l’ordre
juridique communautaire”, in Le prncipe de proportionnalité, Jeune Barreau Liège 1996, 151 v.; W. van
GERVEN, "Het evenredigheidsbeginsel: een beginsel met een groot verleden en een grote toekomst", in In het
nu, wat worden zal, Schoordijkbundel, Kluwer Deventer 1991, 75.; -, “Naar een Europees gemeen recht van
algemene rechtsbeginselen”, RM Themis 1995, 233 v.; J. VANHAMME, “Kroniek van rechtspraak van het Hof
van Justitie en het Gerecht van eerste aanleg van de Europese gemeenschappen - institutioneel en procedureel
gemeenschapsrecht - gerechtelijk jaar 1993-1994”, RW 1994-95, 1001 v.”; - “Kroniek van rechtspraak van het
Hof van Justitie en het Gerecht van eerste aanleg van de Europese gemeenschappen - institutioneel en procedureel
gemeenschapsrecht - gerechtelijk jaar 1994-1995”, RW 1995-96, 585 v.; T. KOOPMANS, "Rechtsbeginselen in
het Europees Gemeenschapsrecht", Ars aequi; W. LORENZ, "General principles of Law : their elaboration in the
Court of Justice of the European Communities", 13. American Journal of comparative law  1964, 1; -,
"Rechtsvergleichung am Gerichtshof der europäischen Gemeinschaften", Festschrift für Nipperdey, 1965, II, 797
v.; J. MERTENS DE WILMARS, Methoden van interpretatie van het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen, Jan Tinbergenleerstoel 1990, Erasmus Universiteit Rotterdam ; -, "Algemene rechtsbeginselen
in het Europees recht" in Algemene rechtsbeginselen  (Interuniversitaire contactgroep Rechtstheorie, Kluwer
Antwerpen 1991, red. M. van Hoecke), 271 v. ; A.J.C. de MOOR-van VUGT, “De rol van de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur bij de handhaving van het gemeenschapsrecht“, in Bestuursrechtelijke
toepassing en handhaving van het gemeenschapsrecht in Nederland, Kluwer Deventer 1993, 83 v.; P.
PESCATORE, “Le recours, dans la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes, à des
normes déduites de la comparaisondes droits des états membres”, RIDC 1980, 337.; H. SCHERMERS,
"Algemene rechtsbeginselen als bron van gemeenschapsrecht", SEW 1983, 514; R. SCHULZE, "Allgemeine
Rechtsgrundsätze und europäisches Privatrecht", ZEuP 1993, 442 v.; J. USHER, "Principles derived from
private law and the european court of justice", ERPL  1994, 109 v.; M. ZULEEG, “Die europäische
Gemeinschaft als Rechtsgemeinschaft”, in in Hacia un nuevo orden internacional y europeo, estudios en
homenaje al profesor Don Manuel Diez de Velasco, Tecnos 1993, p. 1317 v.
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De bevoegdheid tot het verwoorden van dergelijke beginselen grondt het Hof (behalve voor de
gevallen waarin dit meer specifiek door het Verdrag wordt bepaald) op art. 220 (ex-164) EG
krachtens hetwelk het Hof “de eerbiediging van het recht bij de uitlegging en toepassing van
het (verdrag) verzekert”. De EG is een “rechtsgemeenschap” in de zin waarin de westerse
landen “rechtsstaten” zijn. Het begrip “recht” wordt daarbij door het Hof ruim uitgelegd, nl.
mede algemene rechtsbeginselen omvattende.

b) Een tweede vraag luidt  in welke mate de concretisering van deze beginselen een zaak is van
de Europese instellingen, in de prarkijk dus de Europese rechter, dan wel van het nationale
recht. Deze vraag komt voornamelijk in het volgende hoofdstuk aan bod.

A. RECHTSZEKERHEID, VERTROUWENSBEGINSEL E.D.

99. TOEPASSINGEN VAN HET VERTROUWENSBEGINSEL - RECHTSZEKERHEID -
NIET-TERUGWERKING RECHTSREGELS - Het beginsel van de bescherming van het
rechtmatig vertrouwen is een ongeschreven beginsel van het gemeenschapsrecht dat we reeds
ontmoet hebben in de variante van het rechtszekerheidsbeginsel

255
, op grond waarvan bv. geen

horizontale rechtstreekse werking wordt toegekend aan richtlijnen (zie hoger).

Om dezelfde reden kent het gemeenschapsrecht volgens de Europese rechtspraak een beginsel
van niet-terugwerking van wetgevende regels

256
. Aangezien de niet-terugwerking een

toepassing is van het vertrouwensbeginsel kan een gunstiger regeling wel terugwerken
257

.

Een “oneigenlijke t erugwerking” (d.w.z. het toepassen van de nieuwe regels op latere
gevolgen van vroegere rechtstoestanden, wat staat tegenover de zgn. “eerbiedigende werking”)
is onder bepaalde voorwaarden toegelaten, meer bepaald mits daarvoor een voldoende
dwingend algemeen belang is - zie bv. nog het arrest-Affish

258
, waar dwingende eisen van

volksgezondheid het nemen van een vrijwaringsmaatregel rechtvaardigden, nl. een invoerverbod
van bepaalde voedingswaren uit bepaalde landen (vis uit Japan) dat ook van toepassing was
op voedingswaren die reeds onderweg waren. Dat vrijwaringsmaatregelen evenwel niet zomaar
op reeds onderweg zijnde goederen mogen worden toegepast, blijkt omgekeerd uit een aantal
eerdere arresten. Zo werd in het arrest Töpfer-I

259
 de beschikking van de Europese Commissie,

waarbij Duitsland toestemming wordt gegeven voor vrijwaringsmaatregelen met onmiddellijke
inwerkingtreding inzake de invoer van maïs, gierst en sorghum, vernietigd wegens schending
van het vertrouwensbeginsel. De daaruit volgende aansprakelijkheid van de Gemeenschap

                                                
255

  Zie o.m. J. MERTENS de WILMARS & J. STEENBERGEN, “La notion de sécurité juridique dans la
jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes”, Mélanges Legros, ULB Brussel 1985? 449
v.
256

 Zie HJEG 4-7-1973,Westzucker; HJEG 1975 C.A.M.; HJEG 10-7-1984 nr. 63/83 Kirk; HJEG 9-1-1990,
337/88 SAFA; HJEG 13-11-1990, 331/88 Fedesa; HJEG 15-7-1993, 34/92 GruSa Fleisch.
257

 HJEG 22-4-1997, 310/95, Road Air.
258

  HJEG 17-7-1997, 183/95, Affish t. Rijksdienst keuring Vee & Vlees.
259

 HJEG 1-7-1965, 106-107/63, Töpfer-I.
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komt verder aan bod in het arrest-Kampffmeijer-I.
260

 Een ander voorbeeld is het arrest-
Sofrimport

261
 : een schorsing van afgifte van invoercertifikaten ook toepasselijk maken op

producten die reeds onderweg zijn naar de Gemeenschap is een ernstige schending van het
vertrouwensbeginsel). Dat de oneigenlijke v. eerbiedigende werking van regels gezien wordt als
een probleem van vertrouwensbeginsel, blijkt ook daaruit dat een onmiddellijke
inwerkingtreding van een regel de aansprakelijkheid van de Gemeenschap niet in het gedrang
brengt, wanneer een soortgelijke beslissing niet onvoorzienbaar was, en de Gemeenschap ook
geen specifieke verwachtingen had geschapen (arrest-Merkur t. Commissie)

262
. Specifiek

gewekte verwachtingen worden wel beschermd, zoals hieronder (nr. 100) ter sprake komt.

De oneigenlijke terugwerking die uit een onmiddellijke toepassing voortvloeit, maakt dat de
lidstaten bv. wel een overgangsperiode kunnen voorzien voor reeds bestaande
rechtstoestanden. Zo bv. kon de uitvoering van de auteursrechtrichtlijn met verlenging van de
duur van het auteursrecht ertoe leiden dat geoorloofde producten plotseling ongeoorloofd
werden; het HJEG aanvaardde daarom zo’n overgangsmaatregel

263
. M.i. was echter die

terugwerking zelf reeds in strijd met algemene rechtsbeginselen.

Een verwante toepassing van het rechtszekerheidsbeginsel is het verbod om de publikatie van
een norm te antidateren, arrest Opel-Austria

264
.

99 BIS. - BEPERKING TERUGWERKING RECHTSPRAAK - Een andere toepassing van
het beginsel van de rechtszekerheid is het beperken van de terugwerking van arresten van het
HJEG zelf, wanneer het Hof daarmee ingaat tegen eerdere rechtspraak of een toepassing van
het gemeenschapsrecht geeft die verder onverwacht is of waarvan een terugwerking tot
onaanvaardbare gevolgen zou leiden. Voorbeelden  vinden we in het arrest-Defrenne

265

(gelijkheid mannen en vrouwen) en het arrest-Barber
266

 (gelijkschakeling pensioenen mannen
en vrouwen); het arrest-Hedley Lomas van 1992

267
; de arresten-Legros en Simitzi

268
; en
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 HJEG 14-7-1967, 5,7,13-24/67, Kampffmeijer-I.
261

 HJEG 26-6-1990, 152/88, Sofrimport  t. Commissie , ook in SEW 1990, 956 noot J.J. FEENSTRA.
262

  HJEG 8-6-1977, 97/76, Merkur Außenhandel Gmbh & Co KG t. Commissie. Merkur kloeg over de
afschaffing met onmiddellijke werking van kompensaties in een bepaalde sektor (tapioca), terwijl zij intussen
reeds overeenkomsten voor de uitvoer van dat product had gesloten. Het Hof wees erop dat de partij dit had
kunnen vermijden door op voorhand prefixatie te vragen maar dat zij er precies voor gekozen had dat niet te doen
en dus het risiko heeft genomen.
263

 HJEG 29-6-1999, 60/98, Butterfly Music t. CEMED.
264

 GEAEG 22-1-1997, 115/94, Opel Austria t. Raad.
265

 HJEG 8-4-1976, 43/75 Defrenne t. SABENA.
266

 HJEG 17-5-1990, 262/88, Barber. De precieze afbakening in de tijd van de daar verwoorde regel heeft
aanleiding gegeven tot meerdere andere arresten, o.m. HJEG 6-10-1993, Ten Oever t. Bedrijfspensioenfonds
Glazenwassers- en schoonmaakbedrijf. Zie bv. ook HJEG 30-4-1996, 308/93, Sociale Verzekeringsbank t.
Cabanis-Issarte. Hierover werd tenslotte een Protokol ad art. 119 gesloten tussen de lidstaten, tegelijk met het
Verdrag van Maastricht.
267

 HJEG 10-3-1992, 38 en 151/90, Lomas (berekening van de verschuldigde clawback - d.i. een uitvoerheffing
ter kompensatie van een eerder toegekende premie - bij uitvoer van schapevlees, nietigverklaring van bepaalde
bepalingen van Vo. 1633/84); ook hier heeft de precieze betekenis van de niet-terugwerking heeft aanleiding
gegeven tot andere arresten, m.b. HJEG 8-2-1996, 212/94, FMC t. (UK) Board for agricultural products, en
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gedeeltelijk in het arrest-Bosman
269

.

Het Hof komt daarbij tot de volgende regel in geval van beperking van de terugwerking
270

 :
voor de verplichtingen die betrekking hebben op de tijd voor het arrest kan er op de in het
arrest gegeven uitleg (meestal nietigheid) slechts een beroep worden gedaan door wie reeds
voor de uitspraak van het Hof een vordering heeft ingesteld of een bezwaarschrift heeft
ingediend (in de door het gemeen lidstatelijk recht bepaalde vormen)

271
. Men kan hierin een

uitdrukking zien van “ius est vigilantibus” (een variante op de rechtsverwerking) : partijen die
zich bij de toestand hadden neergelegd kunnen nu niet ineens “mee op de kar springen”. Bv.
voor terugvordering van onverschuldigde betalingen, voor opvordering van niet verkregen
uitkeringen, e.d. Voor zover men reeds voor het desbetreffende arrest een vordering heeft inge-
steld, moet de gegrondheid daarvan bepaald worden aan de hand van de gewone regels (d.i.
lidstatelijk recht binnen de grenzen van de in het vorige hoofdstuk besproken beginselen).

Dergelijke rechtspraak vinden we ook bij het EHRM, bv. in het Marckx-arrest 13-7-1979.

100. ANDERE TOEPASSINGEN VAN HET VERTROUWENSBEGINSEL
272

 - Het Hof
maakte ook meerdere toepassingen van een andere variante van het vertrouwensbeginsel, nl. de
bescherming van het door de wederpartij, in casu de Europese instellingen (of de overheid),
opgewekt vertrouwen.

1) Maïsinvoer-arresten Töpfer-I
273

  (zie hoger);
arrest-Sofrimport

274
 (zie hoger).

2) SLOM-boeren-arresten
275

. Achtergrond van deze arresten is het premiestelsel voor
vrijwillige stopzetting melkproductie gedurende 5 jaar, bijgenaamd “SLOM” (Staking van de
Levering van melk en zuivelproducten en Omschakeling van het Melkveebestand), dat was
ingevoerd bij  Vo. 1078/77.  Vo. 857/84 gaat echter over op een geheel nieuw stelsel : invoering

                                                                                                                                                 
GEAEG 9-7-1997, 455/93, Hedley Lomas e.a. t. Commissie.
268

 HJEG 16-7-1992, Legros e.a., en een vervolgarrest over de werking in de tijd HJEG 14-9-1995, 485-486/93
Simitzi : terugwerking van een arrest dat een belasting in strijd verklaart met het gemeenschapsrecht wordt
beperkt in tijd tot aan de datum van een vorig arrest van het HJEG waarin een soortgelijke beslissing werd
genomen.
269

 HJEG 15-12-1996, 415/93, Bosman t. Royal Club Liégeois, KBVB e.a
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Review, 103 v.
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 HJEG 1-7-1965, 106-107/63, Töpfer-I.
274

 HJEG 26-6-1990, 152/88, Sofrimport  t. Commissie , ook in SEW 1990, 956 noot J.J. FEENSTRA.
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and United Kingdom Law, Clarendon Oxford 1996.
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van melkquota en van een superheffing voor productie boven het toegekende quotum, quotum
dat berekend wordt op grond van de productie in 1981, 1982 of 1983. Daarbij was geen bij-
zondere regeling voorzien voor de landbouwers die ingevolge een overeenkomst onder het
premiestelsel (SLOM-boeren) die jaren helemaal geen melkproductie hadden. Op dit punt
wordt de verordening vernietigd door het HJEG wegens schending van het
vertrouwensbeginsel in de arresten Mulder(-I) en von Deetzen

276
. Vervolgens komt er een

nieuwe verordening, Vo. 764/89 van 20-3-1989, die aan de SLOM-boeren een melkquotum toe
van 60 % toekent. In het arrest-Spagl  en Pastätter

277
, wordt dit opnieuw vernietigd als zijnde

te ongunstig voor de SLOM-boeren.

Het arrest-Böcker-Lensing
278

 verduidelijkt verder dat er maar sprake is van een
beschermenswaardig vertrouwen, wanneer ook daadwerkelijk in vertrouwen is gehandeld.
Boeren die dus de melkproductie niet hebben hervat, kunnen er zich niet op beroepen erop te
hebben vertrouwd dat zij dit zouden kunnen en op grond daarvan schadevergoeding vorderen.

3) Verminderde-melkquota-arresten. In deze zaken kwamen de Ierse melkveehouders op tegen
een zoveelste stapsgewijze verlaging van de melkquota met enkele procenten. In het arrest-
O’Dwyer e.a.(Irish creamery milk suppliers) 

279
 oordeelt het Hof dat :

“de marktdeelnemers mogen geen gewettigd vertrouwen hebben in het voortbestaan van een
toestand die in het kader van de beoordelingsbevoegdheid van de instellingen kan worden
gewijzigd. Dit is met name het geval op een gebied als dat van de gemeenschappelijke
marktordeningen, die voortdurend moeten kunnen worden aangepast, afhankelijk van de
wijzigingen van de economische toestand. In dit verband mag aan het vertrouwensbeginsel niet
een zodanig ruime draagwijdte worden gegeven, dat een nieuwe regeling nooit van toepassing
zou kunnen zijn op toekomstige gevolgen van toestanden die onder de oude regeling zijn
ontstaan”.

In dit arrest komen ook een reeks andere ingeroepen rechtsbeginselen ter sprake : evenre-
digheidsbeginsel, grondrechten op eigendom en vrije beroepsuitoefening, gelijkheidsbeginsel.
In een volgend arrest, Irish Farmers Association

280
, komen dezelfde vragen aan bod en is het

Hof nog preciezer :

“Wanneer een voorzichtig en bezonnen handelaar de vaststelling van een voor zijn belangen
nadelige communautaire maatregel kan voorzien, kan hij zich niet op het vertrouwensbeginsel
beroepen wanneer die maatregel wordt vastgesteld. Verzoeksters beschikten over voldoende
elementen op grond waarvan zij, o.m. gelet op de aanhoudende overschotsituatie op de markt,
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 HJEG 28-4-1988, 120/86 en 170/86, Mulder(-I) en von Deetzen.
277

 HJEG 11-12-1990, 189 en 217/89 Spagl  en Pastätter.
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 HJEG 13-1-1999, 1/96, Böcker-Lensing en Schulze-Beiering t. Raad EU en Commissie EG.
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 arresten HJEG 13-7-1995, 466 e.a./93 O'Dwyer e.a.(Irish creamery milk suppliers).
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 HJEG 15-4-1997, 22/94, Irish Farmers Association t. Minister for Agriculture, Food and Forestry Ireland.
Vgl. ook Vgl. nog GEAEG 14-7-1998, Hauer t. Raad en Commissie; HJEG 17-12-1998, 186/96, Demand t.
Hauptzollamt Trier
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andere opeenvolgende verlagingen, de degressiviteit van de vergoeding en het voorstel voor een
verordening (...), de vastgestelde maatregelen konden verwachten”.

De hogergenoemde algemene verwoording vinden we eerder reeds in de arresten-Delacre en
Crispoltoni

281
 : “hieruit volgt dat de marktdeelnemers zich niet kunnen beroepen op een

verkregen recht om een uit een gemeenschappelijke marktordening voortvloeiend voordeel, dat
hun op een bepaald ogenblik is toegekend, te behouden. Een mogelijke inkomensverlaging kan
dus geen schending vormen van het vertrouwensbeginsel”. In sommige arresten wordt ook
concreet gemotiveerd dat de regeling bekend was op het ogenblik dat de grootste kosten
werden gemaakt

282
, of dat men wist dat de regeling elk jaar werd herzien

283
.

Bij dit alles kan men het volgende onderscheid hanteren :
- gaat het om subjektieve rechten die zijn toegekend, dan geldt er een sterke bescherming.
Reeds daadwerkelijk toegekende rechten moeten eerbiedigd worden en kunnen dus niet
ongedaan worden gemaakt zonder schadevergoeding. Dit zou bv. het geval zijn wanneer men
een voor een bepaald jaar toegekend melkquotum voor dat jaar retro-actief afschaft of beperkt.
- gaat het evenwel slechts om een (rechtmatig) belang, inbegrepen het belang dat men heeft bij
een verlenging of voortduren van een recht of rechtspositie, dan is de bescherming een stuk
minder. In dat geval gaat men na of de afschaffing met onmiddellijke werking de grenzen van
een redelijke uitoefening van de (vnl. economische) beleidsbevoegdheid te buiten is gegaan.

4) Tegenover een regeling van gemeenschapsrecht (d.i. om de toepassing ervan terzijde te
stellen) is een beroep op het vertrouwensbeginsel maar mogelijk voor zover het vertrouwen
door de EG zelf is gewekt (arrest-Zaninotto

284
 - vertrouwen dat zou gewekt zijn, maar in ieder

geval niet door de EG maar mogelijks door de gedraging van de Italiaanse overheid).

5) Louter gedogen, bv. het billijkheidshalve éénmaal gedogen van onregelmatigheden door de
Commissie, schept geen recht op een verder gedogen

285
. Ook het traag reageren op fraude leidt

nog niet tot bescherming van de fraudeur (arrest-Industrias Pesqueras Campos
286

). Wanneer
het sanktioneren van fraude een eerste maal nietigverklaard wordt omwille van een
procedurefout, belet dit de Commissie helemaal niet om opnieuw een sanktie uit te spreken (in
casu zelfs een strengere omdat nog meer bezwarende elementen aan het licht waren gekomen
(arrest-Oliveira-II)

287
.
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6) Voor de rol van het vertrouwensbeginsel bij terugvordering van onverschuldigd betaalde
restituties, zie hoger de arresten-Ferwerda en Deutsche Milchkontor

288
.

7) Arrest-Odigitria
289

: “het beginsel van bescherming van gewettigd vertrouwen strekt zich uit
tot elke partikulier t.a.v. wie de gemeenschapsadministratie door precieze toezeggingen
vertrouwen heeft gewekt”. Vgl. ook het arrest-Embassy Limousines, waar tot een
precontractuele aansprakelijkheid van de EG werd besloten

290
 en het negatief belang werd

toegekend (met uitzondering van de kosten eigen aan de deelneming aan een aanbesteding).
Maar in het arrest-Preussag 

291
 oordeelde het gerecht dat het vertrouwen op een nog niet

formele toezegging niet gewettigd is indien deze handeling - informeel - door de vertrouwer is
uitgelokt of er voldoende tegenindikaties zijn om niet op het definitief karakter  te vertrouwen.

100 BIS. RECHTSVERWERKING - Ook de gedachte der rechtsverwerking kwam hoger reeds
aan bod, bv. bij de vertikale rechtstreekse werking van richtlijnen, in het arrest-Teresa Emmott
292

, in verband met de terugvordering van onwettige overheidssteun, en zopas bij de beperking
van terugwerking van rechtspraak. Een ander voorbeeld, dat ook als een toepassing kan
worden gezien van de in het vorige nr. aan bod gekomen samenwerkingsplicht, vinden we in
het arrest-Kernkraftwerke Lippe-Ems

293
 : geoordeeld werd dat een kerncentrale, die de

toestemming van het Euratom-agentschap nodig heeft voor het aankopen van uranium, zich
niet kan beroepen op de bepalingen die voorzien in een versnelde procedure voor goed-of
afkeuring door dat Agentschap (nl. beslissing binnen 10 werkdagen), wanneer ze zelf het
onderzoek door het Agentschap heeft bemoeilijkt, m.b. door de oorsprong van het uranium (in
casu Rusland) niet te vermelden, ofschoon deze oorsprong was gekend en impliciet met de
leverancier was overeengekomen.

B. GOEDE TROUW EN RECHTSMISBRUIK; PAULIANA

100 TER. GOEDE TROUW - In het arrest- Opel-Austria
294

 wordt ook de goede trouw erkend
als een variante van het vertrouwensbeginsel en beginsel van gemeenschapsrecht, en wel in de
volgende toepassing : tussen het sluiten van een rechtshandeling en de inwerkingtreding ervan -
in casu van een Verdrag dat rechten schept voor derden -, mag de verdragspartij geen
handelingen meer stellen die het voorwerp of doel van dat Verdrag voor de inwerkingtreding
ervan ongedaan zou maken. Het Gerecht verwijst daarbij onder meer naar art. 18 van het
Weens Verdragenrechtsverdrag. Vgl. ook hoger randnr. 62 bis
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In de arresten-Diamantis en Kefalas werd aanvaard dat een nationaal verbod van
rechtsmisbruik con worden ingeroepen 

295
, onder meer precies omdat het een algemeen

beginsel is van de lidstaten dat dus ook in het gemeeschapsrecht bestaat. Ook dit is een
voorbeeld waarbij de concretisering van een europeesrechtelijke algemeen beginsel aan het
nationale recht wordt overgelaten; dat nationale recht mag dan weer slechts spelen zolang het
niet in strijd komt met de inhoud van het europees recht. Dit alles komt in het volgende
hoofdstuk nader aan bod.

Vgl. de niet-tegenwerpelijkheid aan schuldeisers van rechtshandelingen die deze bedrieglijk
benadelen, minstens wanneer de bij die handeling betrokken wederpartij niet te goeder trouw is
(DEKA- zie overweging 15-18).

C. EVENREDIGHEIDSBEGINSEL; NORMDOELBEGINSEL.

101. EVENREDIGHEIDSBEGINSEL
296

 - Voor het optreden van de gemeenschap zelf is dit
beginsel intussen in het EG-verdrag impliciet ingeschreven in art. 3B, lid 3. Het hangt meestal
samen met een marginale toetsing. Toepassingen :

a) Ten aanzien van de lidstaten : vrij verkeer van goederen (zie hoger hoofdstuk II).

101 B. Ten aanzien van beslissingen van gemeenschapsinstellingen :
- bij tuchtstraffen (marginale toetsing)

297
;

- onevenredige lasten gelegd op bepaalde sektoren, bv. melkpoederverordening (Vo. 563/76)
die een verplichting tot het aankopen (aan onredelijk hoge prijs) van melkpoeder oplegde
(vooraleer men bepaalde diervoeders in het verkeer mocht brengen) : melkpoederarresten-
Granaria en Bela-Mühle

298
;

- vrijwaringsmaatregel  die bestaat uit een invoerbelasting (bovenop een bepaald contingent)
die hoger is dan noodzakelijk, en dus in feite veeleer een invoerverbod is dan een extra heffing -
in casu een belasting op ingevoerde champignons ter grootte van 66 à 90 % van de waarde
ervan - arresten-Hüpeden en Pietsch

299
.

- verbodsbepalingen. In het arrest-Safety Hi-tech
300

 werd het verbod van CFK’s onder meer
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daarom niet onevenredig geacht, omdat er voor het gebruik daarvan voldoende alternatieven
bestaan.

101 C. In het algemeen :
- de beteugeling van het gemeenschapsrecht moet weliswaar adekwaat (doeltreffend en
voldoende afschrikkend) zijn, maar mag daarom nog niet onevenredig zijn. We vinden de regel
in een aantal arresten, waar wel telkens werd geoordeeld dat de sanktie niet overdreven was,
met name de arresten-Hansen & Søn

301
, Schumacher

302
, en Ölmühlen

303
. Zie ook BIR t.

Prolacto
304

. Het HJEG ziet volgens sommigen dan ook niet streng genoeg toe op die
evenredigheid, die ook uit art. 6, 1 EVRM wordt afgeleid.
In andere arresten werd de sanktie wél onevenredig werd geacht. Het ging telkens om
toestanden waarin de primaire verplichting wel correct werd nagekomen, maar er een
tekortkoming was aan een sekundaire verplichting, zoals tijdig bewijs indienen van een
nakoming die wel was geschied (Atalanta

305
), tijdig betalen van leveranciers van de toegezegde

activiteit die ook was uitgevoerd (Lingenfelser
306

), niet inruilen van een buitenlands rijbewijs
dat door een lidstaat was gelijkgesteld met rijden zonder rijbewijs (arrest-Skanavi

307
),

soortgelijke “administratieve” verplichtingen, e.d. Het beginsel dat een tekortkoming aan een
sekundaire verplichting niet even streng mag worden beteugeld als tekortkoming aan de
primaire verplichting, wordt duidelijk gesteld in het arrest-Man (Sugar)  

308
: het verwijt betrof

hier het enkele uren te laat aanvragen van uitvoercertifikaten in uitvoering van een
overeenkomst waarbij Man zich had verplicht om bepaalde hoeveelheden suiker uit te voeren.
Wel blijkt het HJEG in bepaalde gevallen vrij snel aan te nemen dat een verplichting een
“primaire verplichting” is

309
.

Vergelijkbaar oordeelde het HJEG in de arresten-Boussac en Tubemeuse 
310

dat het louter niet
aangemeld zijn van een staatssteun waarvoor geen vrijstelling van aanmelding geldt (zie art. 88
(ex-93) lid 3 EG)

311
 weliswaar een inbreuk vormt op het EG-Verdrag, maar daarom die steun
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zelf nog niet onwettig maakt. Men kan dus niet dezelfde sanktie toepassen als voor werkelijk
onwettige steun. Wel betekent het niet aangemeld zijn dat de ontvanger van de steun, zo die
ook daadwerkelijk onwettig is, zich nooit op zijn rechtmatig vertrouwen kan beroepen (zie
verder).

Een vergelijkbare redenering vinden we in de arresten-Hüpeden en Pietsch
312

: het Hof
oordeelde dat de boete bij onregelmatige invoer van goederen niet forfaitair mocht worden
bepaald (in casu  bij Verordening) op éénzelfde bedrag, zonder onderscheid tussen overtredin-
gen begaan uit onachtzaamheid en overtredingen begaan met bedrieglijke bedoelingen. In het
arrest Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen

313
 werd geoordeeld dat  een sanctie voor

overschrijding van de termijn voor mededeling van gegevens moét  kunnen worden aangepast
aan de duur van de termijnoverschrijding.

Zie ook het arrest-Findling
314

, waar een sanktie, in casu  anti-dumping, werd uitgelegd in een
zin die maakt dat ze niet onevenredig is.

- Zuckerfabrik Franken
315

;

- bij de toetsing van de beperking van grondrechten, bv. Hauer
316

 (eigendomsrecht);

- bij de omzetting van een richtlijn, waardoor lasten worden opgelegd, bv. aan grondeigenaars
bij omzetting van de Richtlijn bescherming van water tegen nitraatverontreiniging : arrest-
Standley

317
 - hierbij werd aan de lidstaten een ruime marge gelaten bij de bepaling van de wijze

waarop de richtlijn wordt omgezet; een marginale toetsing aan de hand van het
evenredigheidsbeginsel kan. De beginselen “de vervuiler betaalt “ en het “bronbeginsel”
(vervuiling zo dicht mogelijk bij de bron bestrijden) worden aangemerkt als aspekten van dat
evenredigheidsbeginsel.
- onevenredige zekerheden of beslagmogelijkheden die de overheid zichzelf toekent bij de
inning van BTW : arrest-Molenheide

318
.

101 D. Verwant is ook de normdoelleer. Voor een toepassing : wanneer vrijwaringsmaatregelen
slechts mogen worden getroffen voor zover dit noodzakelijk is, betekent dat ook dat een

                                                                                                                                                 
hoogte gebracht, om haar opmerkingen te kunnen maken. Indien zij meent dat zulk een voornemen volgens
artikel 87 onverenigbaar is met de gemeenschappelijke markt, vangt zij onverwijld de in het vorige lid bedoelde
procedure aan. De betrokken lidstaat kan de voorgenomen maatregelen niet tot uitvoering brengen voordat die
procedure tot een eindbeslissing heeft geleid.”
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kompenserende heffing onwettig is, wanneer het doel van de vrijwaringsmaatregelen is bereikt,
ook al zijn ze naar de letter niet nageleefd (arrest-Luksch)

319
.

D. GELIJKHEIDSBEGINSEL

102. GELIJKHEIDSBEGINSEL (NON-DISCRIMINATIE) - Het EG-Verdrag bevat onder
meer het verbod van discriminatie op grond van nationaliteit (nu art. 12). “Nationaliteit” wordt
daarbij niet louter formeel bekeken, maar realistisch of materieel. Ook wanneer het onderscheid
formeel gegrond is op andere maatstaven, die een verkapt onderscheid op grond van
nationaliteit vormen, is het verboden.

Toepassingen :
- arrest-Gravier, dat de heffing van verhoogde inschrijvingsgelden (minerval) voor buitenland-
se EG-studenten strijdig verklaarde met het gemeenschapsrecht (wegens discriminatie op
grond van nationaliteit), en het reeds besproken vervolg-arrest Barra 

320
.

- arrest-Cowan
321

 : een vergoeding uit het fonds voor slachtoffers van geweldmisdrijven was
voorbehouden aan franse staatsburgers; dit werd gezien als een discriminatie op het gebied van
vrij dienstenverkeer (van de dienst-ontvanger, in casu  toerist).
- toegang tot het beroep van advokaat.
- Mund & Fester

322
 : binnen de EG mag men een beslaglegger niet vrijstellen van bepaalde eisen

gesteld om beslag te kunnen leggen om de enkele reden dat het gelegd wordt tot zekerheid van
een in het buitenland uit te voeren vonnis.
- Hayes t. Kronenberger

323
 : een cautio iudicatum solvi (zekerheidsstelling vooraleer te

procederen) mag niet worden opgelegd op grond van nationaliteit (binnen de EG); wel mag
men ze opleggen aan eenieder die niet in de lidstaat woont noch vermogen heeft, mits dit ook
voor eigen burgers geldt.
- Lease Plan Luxembourg t. Belgische Staat

324
 : discriminerende regels in verband met

verwijlrente naargelang de gerechtigde (bij onverschuldigde belastingen) in het binnenland of
buitenland is gevestigd.
- Bickel & Franz

325
 : de lidstaten kunnen het gebruik van de talen in de procedure regelen, doch

mogen daarbij geen onderscheid maken op grond van nationaliteit; aan burgers van andere EG-
landen kan men niet het gebruik van een bepaalde taal weigeren, wanneer het gebruik daarvan
op die plaats is toegestaan aan de eigen burgers.

Het verbod van ongerechtvaardigde discriminatie wordt daarbuiten door de Europese
rechtspraak als een algemeen rechtsbeginsel gehanteerd. De rechtspraak hanteert de klassiek
                                                
319

 HJEG 28-4-1999, 31/98, Luksch t. Hauptzollamt Weiden.
320

 HJEG 13-2-1985, 293/83, Gravier; HJEG 2-2-1988, Barra t. België, 309/85.
321

 HJEG 2-2-1989, 186/87, Cowan t. Trésor public (Frankrijk).
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 HJEG 10-2-1994, 398/92 Mund & Fester t. Hatrex, NJ 1994, 385, ERPL 1995, 613 v. met annotaties.
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  HJEG 20-3-1997, 323/95, Hayes t. Kronenberger.
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 HJEG 7-5-1998, 390/96, Lease Plan Luxembourg t. Belgische Staat .
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 HJEG 24-11-1998, C-274/96 Bickel & Franz, RW 1998-99, 1380 noot F. JUDO.
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geworden maatstaven, zoals de vraag of het onderscheid objektief is en gerechtvaardigd door
(d.i. noodzakelijk en evenredig) met een aanvaard belang. Gelijkheids- en evenredigheids-
beginsel vloeien aldus in elkaar over. Discriminatie kan er ook in bestaan voldoende
verschillende toestanden gelijk te behandelen.

Toepassingen :
- De quellmehl-zaken

326
 waarin het HJEG een bepaling van een verordening die de restituties

voor quellmehl  afschafte zonder objektieve grond vernietigde als strijdig met het gelijkheidsbe-
ginsel, en de vergelijkbare griesmeelzaken

327
.

Een ongelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit het feit dat feiten omwille van de
rechtszekerheid en doeltreffendheid noodzakelijk in bepaalde kategorieën zijn ingedeeld (waar-
bij men ofwel onder de ene ofwel onder de andere valt) is op zichzelf geen discriminatie (zie de
arresten-Erpelding en Schultz

328
, beiden over berekening referentiehoeveelheden voor

toekenning melkquota). Vgl. ook het arrest-Francovich-II 
329

 : een harmonisatie van waarbor-
gen tegen insolventie van werkgevers, die slechts gedeeltelijk geschiedt, schendt het
gelijkheidsbeginsel niet). Vgl. mut.mut. voor het geval waarin er omgekeerd kleine en grote
bedrijven aan éénzelfde regel werden onderworpen het arrest-Driessen

330
.

Een ander voorbeeld waarin geen discriminatie werd aanvaard betreft het feit dat in BTW-
zaken de verjaringstermijn een verschillend vertrekpunt heeft naargelang het om vorderingen
van de BTW-plichtige of van de fiskus gaat

331
.

103. HORIZONTALE WERKING - Het nieuwe art. 13 geeft de EG de mogelijkheid om
“binnen de grenzen van de door dit Verdrag aan de Gemeenschap verleende bevoegdheden, met
eenparigheid van stemmen (...) passende maatregelen nemen om discriminatie op grond van
geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele
geaardheid te bestrijden”. Deze bepaling maakt onder meer horizontale discriminatieverboden
mogelijk buiten diegene die reeds uitdrukkelijke in het EG-Verdrag zijn ingeschreven (met name
de gelijke behandeling van mannen en vrouwen).

103BIS. POSITIEVE DISCRIMINATIE EN DE BEPERKING DAARVAN - Zo werd ook
in art. 141 EG ingeschreven dat  men bepaalde  geslachtsneutrale maatregelen mag nemen om
concrete nadelen in de beroepsloopbaan te compenseren, ook indien die feitelijk de vrouwen
bevoordelen (bv. dat periodes van loopbaanonderbreking niet negatief worden aangerekend),
voor zover dit nodig is om de gelijkheid van mannen en vrouwen in het beroepsleven te
verzekeren. Evenwel mag men niet bepalen dat de eerst geklasseerde kandidaat van het
                                                
326

  HJEG 19-10-1977, 117/76-16/77, Ruckdeschel, Hansa-Lagerhaus t. Hauptzollamt Harburg en Diamalt t.
Hauptzollamt Itzehoe.
327

 HJEG 19-10-1977, Moulins et Huileries de Pont-à-Mousson e.a.
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 HJEG 17-5-1988, 84/87, Erpelding; HJEG 19-5-1993, 120/92, Schultz t. Hauptzollamt Heilbronn.
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 HJEG 9-11-1995, 479/93, Francovich-II.
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ondervertegenwoordigde geslacht die aan de minimumeisen voor een functie voldoet,
automatisch wordt verkozen, tenzij het verschil met de tegenkandidaat van het andere geslacht
te groot is - deze vorm van positieve discriminatie is volgens het arrest-Abrahamsson

332

strijdig met het evenredigheidsbeginsel.

E. GRONDRECHTEN

103. GRONDRECHTEN ALS GEMEENSCHAPSBEGINSELEN
333

 - Volgens een vaste
rechtspraak beschouwen de Europese rechtskolleges de grondrechten als algemene beginselen
van gemeenschapsrecht, voor zover zij worden ingeroepen in een materie die het
gemeenschapsrecht betreft

334
.

De beperking tot materies binnen het toepassingsgebied van het gemeenschapsrecht wordt
beschouwd als gegrond op de beperking van de bevoegdheid van het HJEG en GEA

335

Wel zal men bv. alle beperkingen aan de vier vrijheden toetsen aan de grondrechten :
beperkingen van het vrij verkeer van goederen, diensten, werknemers e.d. maken des te minder
kans om als “evenredig” en “noodzakelijk” te worden beschouwd wanneer zij tevens een
beperking van grondrechten inhouden. Zie bv. het arrest-ERT (grieks televisiemonopolie)

336
.

Toepassingen.
a) eigendomsrecht :
- Nold-II

337
; quod non in casu;

- Wachauf  
338

: schending eigendomsrecht en vrijheid beroepsuitoefening zo een pachter aan
het einde van de pacht zonder schadeloosstelling van de vruchten van zijn inspanningen en
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333
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335

 Zie voor dergelijke afwijzingen HJEG 11-7-1985, 60-61/84 Cinéthèque; HJEG 30-9-1987, Demirel t. Stadt
Schwäbisch Gmünd, 12/86; HJEG 4-10-1991, 159/90 Grogan (hoger besproken); HJEG 29-5-1997, Kremzow t.
Oostenrijk, 299/95; HJEG 18-12-1997, 309/96, Annibaldi. Voor een toewijzing HJEG 13-7-1987, 5/88,
Wachauf t. Duitsland.
336

 HJEG 1991 nr. 260/89, ERT.
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investeringen wordt beroofd. In het arrest-Bostock
339

 werd evenwel geoordeeld dat de feiten
voldoende verschilden van de Wachauf-zaak en dat er geen schending was.
- Hauer

340

- verminderde-melkquota-arresten
341

 - eveneens afgewezen.

b) vrijheid van meningsuiting : -ERT (grieks televisiemonopolie)
342

.

104. GRONDRECHTEN : RECHTEN VAN VERDEDIGING IN GESCHILLEN MET DE
OVERHEID, BEROEPSGEHEIM, BESCHERMING PRIVACY, E.D.

343

- Rechten van verdediging in bestuurlijke procedures : veelvuldige rechtspraak
344

; evenwel kan
een schending van het recht van verdediging slechts dan tot nietigheid van de procedure leiden,
indien de procedure zonder die onregelmatigheid een andere afloop kon hebben - wat niet het
geval is, wanneer achteraf blijkt dat de opmerkingen die een partij had willen maken, toch reeds
in aanmerking werden genomen

345
.

In bestuurlijke procedures (bv. tuchtprocedures) gelden volgens het HJEG wel niet alle
normen die gelden in gerechtelijke procedures op grond van art. 6 EVRM

346
.

- Beroepsgeheim (advokaat): AM &S Europe
347

;
- verifikatiebevoegdheid van de Commissie in mededingingszaken (geen onschendbaarheid
woning, wel verplichting tot eerbiediging rechten verdediging bij doorzoeken bedrijfs-
lokalen)

348
;

- bescherming van zakengeheimen
349

;
- tegensprekelijkheid procedure - evenwel met beperkingen gegrond op bv. zakengeheim

350
;

- ook een rechtspersoon kan niet worden gedwongen tegen zichzelf te getuigen
351

;
- vermoeden van onschuld, processuele gelijkheid

352
;

- recht op bijstand door een advokaat
353

.
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- bescherming privacy
354

- verplichting te oordelen binnen redelijke termijn geldt ook voor de Europese gerechten
zelf

355
.

In het arrest-Emesa Sugar
356

 oordeelde het HJEG dat de advokaat-generaal een lid is van het
Hof zelf, en zijn conclusie een mening van een individueel lid, die publiekelijk wordt
weergegeven ter zitting, zodat het niet nodig is partijen de gelegnheid te geven daarop te
antwoorden; wel dienen de debatten te worden heropend indien het Hof de zaak wil beslechten
p grond van een argument waarover tussen partijen geen discussie heeft plaatsgevonden.

104BIS. OPENBAARHEID VAN BESTUUR - Dit beginsel vereist dat belanghebbende
burgers inzage krijgen in de dokumenten van de overheid, en dat weigeringen gegrond op het
algemeen belang  of op het belang van de geheimhouding van beraadslagingen moeten worden
gemotiveerd en tegen het belang van de burger afgewogen

357
.

                           

F. UITLEG VAN ALGEMENE BEGRIPPEN : AUTONOOM-
SYSTEMATISCH ?

105. SYSTEMATISCHE UITLEG : BV. OVERMACHT - De uitleg van het begrip over-
macht toont zeer duidelijk hoe een begrip door de Europese rechtspraak wordt uitgelegd vanuit
de samenhang waarin het wordt toegepast, en niet in abstracte zin.

Overmacht wordt enerzijds in beginsel aanvaard als bevrijdingsgrond bij niet-nakoming van
gemeenschapsrechtelijke verplichtingen, ook al is dit niet in de regel bepaald. Anderzijds hangt
de waardering ervan sterk af van de aard van de verplichting (bv. nauwelijks aanvaard bij
omzettingsverplichting lidstaten, zie hoger).

Toepassingen :
- HJEG 11-7-1968, Schwarzwaldmilch-I, 4/68

- HJEG 30-1-1974, Kampfmeijer-III t. Einfuhr- und Vorratstelle für Getreide (verlies van invoervergunning is

niet noodzakelijk overmacht)

- HJEG 20-2-1975, 64/74, Reich

- HJEG 14-2-1978, IFG t. Commissie, 68/77

- HJEG 7-5-1991, 338/89, Danske Slagterier

- HJEG 18-3-1993, 50/92, Molkerei-Zentrale Süd t. B.A.L.M. (vertraging van de verplichte uitvoer veroorzaakt
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door de vertraging bij het toezicht door de italiaanse overheden werd aanvaard als overmacht)

- HJEG 9-8-1994, 347/94, Belgische Staat t. Boterlux

106. ALGEMENE BEGINSELEN TOEGEPAST BIJ GESCHILLEN INZAKE GELD-
SCHULDEN - Bij de talloze geschillen inzake geldschulden heeft de Europese rechtspraak de
niet uitdrukkelijk door het gemeenschapsrecht geregelde vragen zeker niet alle overgelaten aan
het toepasselijke  (lidstatelijk) recht. Zo heeft de rechtspraak gekozen voor eenvormige
gemeenschapsrechtelijke regels voor volgende vragen :
- het al dan niet verschuldigd zijn van rente en het vertrekpunt voor de berekening ervan : op
schadevergoeding is vergoedende rente verschuldigd op de reeds vastgestelde vergoeding (zie
reeds Marshall-II

358
);  of op ten onrechte niet toegekende uitkeringen rente verschuldigd is,

wordt ten dele aan de lidstaten overgelaten, nl. doordat dit wordt gezien als een vraag van
aansprakelijkheid van de lidstaten wegen schending van het gemeenschapsrecht

359
.

- de wijze van toerekening van betalingen (Cartes bancaires CB
360

);
- de vraag of het recht op een premie overdraagbaar is (arrest-Wettwer

361
).

Nuanceren moet men bv. wat betreft de voorwaarden voor schuldvergelijking. Voor zover het
gaat om een schuldvergelijking tussen twee op het gemeenschapsrecht gegronde vorderingen,
gelden beginselen van gemeenschapsrecht (dat de schuldvergelijking kent, en waarbij de
voorwaarden door de rechtspraak nader kunnen worden uitgewerkt) - zie het arrest-DEKA

362
,

meer bepaald overweging 20 waaruit blijkt dat de vraag door gemeenschapsrecht wordt
beheerst en niet door lidstatelijk recht. Doch wanneer het gaat om een verrekening tussen een
op het gemeenschapsrecht gegronde vordering en een op het nationale recht gegronde, dan
spelen ook de nationale regels mee, voor zover zij de effectiviteit van het gemeenschapsrecht
niet in de weg staan (vraagstuk in het vorige hoofdstuk besproken).

Andere vragen daarentegen worden aan het lidstatelijk recht overgelaten, tenzij het om een
vraagstuk gaat dat noodzakelijkerwijze geheel door gemeenschapsrecht moet worden geregeld,
zoals bv. de aansprakelijkheid van de Europese instellingen zelf (waarover verder). Dit geldt
bv. voor de toepasselijke rentevoet.

Vragen zoals de geldigheid van een overdracht van de schuldvordering e.d. blijven overgelaten
aan het toepasselijke lidstatelijke recht (zie DEKA

363
 - overweging 11 en 18; Ireks-Arkady

364
,

overweging 5 - impliciet in het arrest, uitdrukkelijk in de besluiten a.g.). Wel verzet het
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gemeenschapsrecht zich volgens deze arresten niet tegen de overdraagbaarheid van een
vordering gegrond op art. 288 (ex-215) EG en de vorderingsbevoegdheid in een proces van de
overnemer van een vordering, behoudens misbruik.

De taakverdeling tussen gemeenschapsrecht en nationaal recht, die we onder meer hier aan het
werk zien, wordt uitvoeriger besproken in het volgende hoofdstuk.

106BIS. ONGEGRONDE VERRIJKING - Het beginsel van terugvordering van ongegronde
verrijking werd in beginsel aanvaard in het arrest-Danvin

365
, doch in casu afgewezen omdat er

geen verarming was van de eiser (ambtenaar die kloeg dat de Commissie op zijn rug had
bespaard door hem tijdelijk werk te laten verrichten dat normaal door een hoger betaalde
ambtenaar werd verricht).

De toepassing van het afwentelingsbeginsel daarentegen, als een variante van ongegronde
verrijking, is in de meeste gevallen niet uniform door gemeenschapsrecht bepaald, en wordt
binnen strikte grenzen overgelaten aan het lidstatelijk recht. In het arrest-Just 

366
 had het

HJEG beslist dat het lidstatelijk recht onder bepaalde voorwaarden (zie volgend hoofdstuk)
de verplichting tot terugbetaling van onverschuldigd betaalde heffingen kan opheffen, namelijk
wanneer de partij die de heffing terugvordert ongegrond zou zijn verrijkt, omdat hij de heffing
daadwerkelijk in zijn prijzen heeft kunnnen doorrekenen. Het HJEG heeft verduidelijkt dat
van een dergelijke daadwerkelijke verrijking in een normale markttoestand (wet van vraag en
aanbod) geen sprake kan zijn; in de zaak-Just  waren er evenwel heel bijzondere
omstandigheden, nl. een algemene verhoging van de broodprijs ter kompensatie van de achteraf
onrechtmatig geachte heffing; in andere zaken werd die verrijking niet aanwezig geacht.
Onder mee ruit dit arrest valt af te leiden dat het afwentelingsbeginsel een beginsel is van
gemeenschapsrecht, al wordt de concretisering ervan zoals bij vele andere beginselen
grotendeels aan het nationale recht overgelaten. Concretisering door het HJEG zelf vinden we
bv. in zaken van aansprakelijkheid van de gemeenschapsinstellingen (zie verder Hoofdstuk
VII).

106 TER. VOORBEELDEN VAN OVEREENKOMSTENRECHT :
- een partij die een aanbod doet kan strikte voorwaarden stellen voor de aanvaarding ervan en
is niet meer gebonden indien de aanvaarding niet binnen de gestelde termijn geschiedt

367
;

- het hoger aangehaalde arrest-Embassy Limousines, waar tot een precontractuele
aansprakelijkheid van de EG werd besloten

368
 en het negatief belang werd toegekend (met

uitzondering van de kosten eigen aan de deelneming aan een aanbesteding). Strikt genomen gaat
het hier niet om contractenrecht, maar om de toepassing van art. 288 lid 2 EG.
- voor de waarde van informele toezeggingen, zie hoger de toepassingen van het
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vertrouwensbeginsel (Arresten-Odigitria
369

 en Preussag 
370

);
- gevolgen van hoofdelijk aangegane contractuele verbintenissen (als verschillend van loutere
borgstelling)

371
;

- wegvallen van een contractuele verbintenis van de Gemeenschap bij niet-nakoming van
wezenlijke verbintenissen door de wederpartij (soort ontbinding)

372
;

- strafbeding voor laattijdige nakoming en schadevergoeding voor de meerkost doordat
nakoming aan een derde wordt toevertrouwd (ontbinding met vervangingsaankoop) dekken
verschillende soorten schade en kunnen dus worden gecumuleerd (het betrof hier wel de uitleg
van specifieke bepalingen van een verordening)

373
.

106 QUATER. ANDERE VOORBEELDEN - Ook voor andere vragen, die rezen naar aanlei-
ding van geschillen van gemeenschapsrecht, zonder dat dit een specifieke regel bevat, heeft het
HJEG  regels of beginselen uitgewerkt. Voorbeelden :
- het beginsel van res iudicata (gezag van gewijsde, rechtskracht)

374
;

- regels van overgangsrecht, zoals “tempus regit actum” voor vorm- en rechtsplegings-
vereisten

375
;

- veroordeling van de winnende partij in de gerechtskosten wanneer zij door onbehoorlijk
handelen de rechtsgang heeft veroorzaakt - bv. het arrest-Perillo

376
 : de Commissie had een

deskundigenonderzoek georganiseerd zonder de wederpartij de mogelijkheid te geven erbij te
zijn; hoewel de Commissie ten gronde gelijk krijgt, wordt zij in de kosten verwezen.

- regels inzake bewijslast, bv. in het eindarrest- Mulder-II en Heinemann
377

 : ook al draagt
eiser de bewijslast (betreffende de omvang van de geleden schade), de verweerder die de door
eisers aangevoerde cijfers betwist, kan die niet gewoon ontkennen, maar dienen hun kritiek
nader te adstrueren.
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HOOFDSTUK VI. DE REIKWIJDTE EN VOLLE WERKING
VAN HET EUROPEES GEMEENSCHAPSRECHT

A. REIKWIJDTE VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT

79. VRAAGSTELLING - Na de vraag welke bronnen het europeesgemeenschapsrecht kent, is
het nuttig zich te buigen voer enkele vragen die verband houden met de taakverdeling tussen
europees recht en lidstatelijk recht. Meer bepaald behandelen we hier niet zozeer de vraag naar
de bevoegdheid van de Europese Unie - die bevoegdheid wordt in de besproken gevallen
voorondersteld. Ook wanneer de Europese Unie bevoegd zou zijn om regels te bepalen,
betekent dit nog niet dat alles ook daadwerkelijk door het Europees recht is geregeld. Hoe dan
ook blijven vele vragen overgelaten aan het lidstatelijk recht.  Maar de taakverdeling tussen
biedne neemt vele vage vormen aan en is zelden duidelijk bepaald. Zo bv. worden vele van de
in het vorige hoofdstuk aangegeven rechtsbeginselen wel door het Europees recht geponeerd,
maar wordt de concretisering ervan aan het lidstatelijk recht overgelaten, doch dan toch weer
maar onder voorbehoud van overeenstemming met het Europees  recht inj zijn geheel. Slechts
in een beperkt aantal gevallen

Bij de toepassing van europese rechtsregels (zij het van rechtstreeks werkende bepalingen, zij
het door gemeenschapsrechtsconforme uitleg van niet rechtstreeks werkende bepalingen) voor
de lidstatelijke rechter rijst ook de vraag naar de extensie ratione materiae van de gemeen-
schapsregels. Hierbij dient in beginsel een onderscheid te worden gemaakt tussen gebieden van
gemeenschappelijk beleid (verordeningen, bepaalde delen van het Verdrag) en gebieden van
harmonisatie (normaal d.m.v. richtlijnen - zie verder volgend nr.), al rijzen vele vragen i.v.m. de
“volle” werking van het gemeenschapsrecht toch in beide gebieden (zie daarvoor verder in dit
hst.).

79BIS. VERORDENINGEN EN GEBIEDEN VAN GEMEENSCHAPPELIJK BELEID - Op
de gebieden van gemeenschappelijk beleid wordt in beginsel gewerkt met verordeningen. Deze
beogen geen loutere harmonisatie, maar een eenvormige regeling voor de hele gemeenschap. Dit
betekent dat er binnen de door de verordening geregelde vragen in beginsel geen ruimte meer is
voor louter lidstatelijke regels, tenzij wanneer de verordening daar uitdrukkelijk naar verwijst.
Ook dienen in beginsel alle begrippen op een eenvormige wijze te worden uitgelegd, en dus los
(autonoom) van de onderscheiden betekenis die zij in de lidstaten kunnen hebben (d.i. de zgn.
aut onome uit leg), opnieuw behoudens verwijzing naar het recht van de lidstaten (zie bv. het
arrest-Ekro

378
, waar de verwijzing naar lidstatelijk recht veeleer inbegrepen was dan

uitdrukkelijk).

Dit betekent niet dat verordeningen ook op werkelijk eenvormige wijze worden toegepast. De
toepassing van verordeningen gebeurt immers voor een groot deel door het bestuur van de
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lidstaten en niet door eigen (federale) diensten van de EG (onrechtstreeks bestuur). De regels
van verordeningen kunnen immers vaak niet worden losgekoppeld van andere rechtsregels, die
niet zijn ééngemaakt in de verschillende lidstaten.
Voorbeelden :
- bij de toepassing van de melkquota-regeling

379
: nog vele aspekten bepaald door de lex rei

sitae.
- bij de toepassing van het gemeenschapsmerk (Vo. 40/94 van 20-12-1993) : de regels die het
merk als een vermogensbestanddeel betreffen (overdracht, zakelijke rechten e.d.) en niet
uitdrukkelijk zijn geregeld in de Vo. worden in de hele EG bepaald door de wet van de plaats
van vestiging van de merkhouder op de dag van de inschrijving (art. 16 Vo. gemeenschaps-
merk); nationale gebruiksverboden blijven onaangetast (art. 105, lid 2 Vo.); e.d.
- eenzelfde regel vinden we voor het gemeenschapskwekersrecht in art. 22 van de
desbetreffende Vo. 2100/94 van 27-7-1994.

79 TER. PROCESSUELE AUTONOMIE VAN DE LIDSTATEN - Dit geldt in het bijzonder
voor alle regels die veeleer betrekking hebben op de “procedure”. Deze blijft in beginsel
bepaald door het lidstatelijke recht, aangezien het de lidstatelijke rechters (en geen
gemeenschapsrechters) zijn die over de geschillen moeten oordelen, op een aantal beperkte
kategorieën na (beginsel van de processuele autonomie van de lidstaten)

380
. De autonomie van

de lidstaten op het gebied van de rechtsbescherming kent evenwel belangrijke - en steeds
verderreikende - correcties, die hieronder ter sprake komen. Procedureel kunnen deze
correcties voornamelijk door middel van de prejudiciële procedure voor het HJEG worden
aangebracht (samenwerking tussen HJEG en de lidstatelijke rechter in plaats van zuiver
lidstatelijke of zuiver Europese rechtsbedeling).

Voor de handhaving van het gemeenschapsrecht door de lidstatelijke rechter heeft het
gemeenschapsrecht namelijk geen rechtsmiddelen ingesteld (naast de bestaande lidstatelijke
middelen).  Voor de eigenlijke tenuitvoerlegging van gemeenschapsbeslissingen vinden we deze
regel in art. 156 (ex-192) lid 2 EG

381
; de autonomie wordt doorgaans echter ruimer uitgelegd. In

uitzonderlijke gevallen zijn de procedureregels wél eengemaakt, bv. Vo. 2913/92 tot
vaststelling van het gemeenschapsdoeanewetboek; vrij uitgewerkt ook de
verhaalsmogelijkehden bij openbare aanbestedingen, zie RL 89/665). Meer algemeen moet het
gemeenschapsrecht grotendeels door de lidstatelijke rechter worden gehandhaafd

382
. Een

rechtstreekse sanktionering door de Europese instellingen zelf is zeldzaam en betreft
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hoofdzakelijk enerzijds het mededingingsrecht (kartels en misbruik van machtspositie) en
anderzijds vorderingen tegen de lidstaten zelf (onwettige staatssteun en andere schendingen).
Wel komt het regelmatig voor dat een verordening of richtlijn ook voorschrift welk soort
sankties of remedies de lidstaten  moeten hebben ter bescherming van de in de richtlijn
bepaalde regels, rechten of belangen. Sommige verordeningen of richtlijnen laten daarbij
wisseloplossingen openen (bv. bij discriminatie bij (niet-)aanwerving of ontslag). Het is
immers niet zo dat de EG in het geheel niet bevoegd zou zijn voor de procedureregels
betreffende gemeenschapsrechtelijke onderwerpen; er is een “concurrerende bevoegdheid” -
waardoor de procedure lidstatelijk blijft zolang ze niet door de EG wordt geregeld.

Hoever het uniforme gemeenschapsrecht dus precies reikt, en vanaf waar het terrein in beginsel
wordt overgelaten aan het lidstatelijk recht, zij het met belangrijke, zo dadelijk te bespreken
correcties, kan dan ook niet meer a priori worden bepaald. Men moet telkens nagaan welke
vragen door regels van gemeenschapsrecht zijn geregeld, en bv. of een verordening of richtlijn
zelf sankties voorschrijft, dan wel de sankties openlaat en zo in beginsel aan de lidstaten
overlaat. Dit alles vloeit voort uit de voorrang van het gemeenschapsrecht (althans binnen het
bevoegdheidsdomein van de Gemeenschap) en het feit dat de bevoegdheidsverdeling tussen
gemeenschap en lidstaten op vele vlakken een concurrerende bevoegdheid inhoudt (d.w.z. dat
de lidstaten de zaak kunnen regelen zolang de Gemeenschap dat niet heeft gedaan).

Ook is er vaak een soort schemerzone, waarin zelden rechtstreeks wordt geantwoord op de
vraag of een probleem door nationaal dan wel door europees recht wordt bepaald; veelal komt
het erop neer dat het nationale recht kan worden toegepast voor zover het met europees recht
(inbegrepen algemene rechtebeginselen) overeenstemt.  Formeel wordt dan het nationale recht
toegepast, doch die toepassing wordt maar toegestaan voor zover het europese recht eigenlijk
in beginsel dezelfde regel kent. Een voorbeeld is de toepassing van het nationaalrechtelijke
verbod van rechtsmisbruik op rechten afgeleid uit het Europees recht, voorbeeld dat zoals
enkele andere hieronder nog ter sprake komt. Deze vorm van bevoegdheidsverdeling geeft
aanleiding tot grote onzekerheid, omdat eigenlijk voor elk probleem afzondelrijk moet
afgewacht worden wat het Hof van Justitie zal oordelen.

80. HARMONISATIERICHTLIJNEN EN UITLEG VAN ALGEMENE BEGRIPPEN - In
teorie strekken richtlijnen niet tot éénmaking, maar slechts tot harmonisatie van
rechtsregels

383
. Daaruit wordt afgeleid dat de vragen die weliswaar op het domein van de

richtlijn liggen, maar er niet uitdrukkelijk door worden beroerd (een soort “leemten”), volgens
de regels van het toepasselijke lidstatelijke recht moeten worden opgelost.

Vb. waar dit uitdrukkelijk is bepaald in de Richtlijn Productenaansprakelijkheid : regels inzake
stuiting en schorsing van de verjaring.
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Voor zover het evenwel begrippen betreft, die in de richtlijn zelf worden gebruikt, zou de
uitleg ervan in beginsel wel eenvormig moeten geschieden, en dus autonoom t.a.v. de betekenis
ervan in de verschillende lidstaten (tenzij natuurlijk naar dat recht wordt verwezen). Wellicht
kan hiervoor geen algemeen geldend antwoord worden gegeven, en moet telkens worden
nagegaan of een eenvormige dan wel een heteronome uitleg voortvloeit uit het stelsel van de
richtlijn (en het overige EG-recht) (vgl. de vergelijkbare problemen in de E.Ex.-verordening
besproken in een volgend hoofdstuk).

Vb. Richtlijn Productenaansprakelijkheid - begrippen zoals schade, oorzakelijk verband e.d.

Verder blijven ook hier de vragen van procedure in beginsel bepaald door het lidstatelijke recht
(beginsel van de “p r o c e s s u e l e  a u t o n o m i e ” van de lidstaten) - behoudens dezelfde
correcties als bij verordeningen (verder uitvoerig besproken). “Procedure” dient hier in een
ruime zin te worden begrepen, en omvat bv. ook de regels die de aansprakelijkheid wegens
niet-nakoming van gemeenschapsrechtelijke verplichtingen nader uitwerken. Dit punt werd
hoger reeds ten dele besproken (Francovich-aansprakelijkheid e.d.). Het gaat dus zowel om
procesrechtelijke regels in enge zin als om materieelrechtelijke regels.

Dit alles geeft de lidstaten evenwel niet de mogelijkheid om bijkomende voorwaarden te stellen
voor toepassing van de europese regels : zo bv. kan men niet vereisen dat iemand die zich
beroept op de richtlijn inzake handelsagentuur de uit die richtlijn voortvloeiende rechten
ontzegt omdat hij niet in het register van de handelsagenten is ingeschreven

384
.

Zoals wanneer er richtlijnen spelen, moet ook wanneer er europeesrechtelijke algemene
rechtsbeginselen spelen (die niet europeesrechtelijk geconcretiseerd zijn),  het nationale recht
er bij de nadere uitwerking en toepassing van zijn eigen regels voor zorgen dat die europese
richtlijnen en rechtsbeginselen voldoende effectief worden verwezenlijkt.
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B. SANKTIONERING VOLGENS LIDSTATELIJK RECHT EN
DAADWERKELIJKE RECHTSBESCHERMING

385

1. BEGINSELEN

81. ALGEMENE BEGINSELEN - Indien de regels inzake rechtsbescherming in beginsel aan
het lidstatelijk recht worden overgelaten - en meer algemeen wanneer nadere uitwerking of
concretisering aan het nationale recht wrdt overgelaten -, heeft het HJEG daaraan evenwel
belangrijke correcties aangebracht, die kunnen worden samengevat in twee beginselen (beiden
gegrond op art. 10 (ex-5) EG en voor het eerst duidelijk verwoord in de arresten Comet en
Rewe van 1976

386
; uit latere arresten zoals Ferwerda en Lippische Hauptgenossenschaft

387
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blijkt dat  deze beginselen ook worden toegepast op een regeling die uitdrukkelijk aan het
lidstatelijk recht was overgelaten door Vo. 729/70. Immers, zoals Mertens de Wilmars schreef,
de door het gemeenschapsrecht geschapen subjektieve rechten komen min of meer naakt aan in
de lidstatelijke rechtssfeer, anders dan de subjektieve rechten van eigen bodem, die zich kunnen
kleden met alle rechtsmiddelen die hun rechtsstelsel biedt.

a) Het gelijkwaardigheids- of non-discriminat iebeginsel (equivalence)

Vorderingen gegrond op gemeenschapsrecht mogen noch rechtens noch feitelijk ongunstiger
worden behandeld dan vorderingen gegrond op lidstatelijk recht. Dit beginsel sluit aan bij het
non-discriminatiebeginsel zoals het wordt gehanteerd bij de beoordeling van maatregelen die
het vrije verkeer (van o.m. goederen of diensten) beperken (zie hoofdstuk III). Ook hier wordt
de gelijke behandeling niet louter vormelijk bekeken, maar wordt nagegaan of er niet in feite
door vormelijk gelijke regels wordt gediscrimineerd. Voor een voorbeeld daarvan, zie het arrest-
Johnston

388
  (gebruik van vuurwapens bij de Noordierse politie in feite beperkt tot mannen);

vgl. ook Marshall-I
389

 (ontslag wegens bereiken van de pensioenleeftijd).

b)  het  effect ivi tei ts-  of  doelt reffendheidsbeginsel (verplichting tot
d a a d w e r k e l i j k e  rechtsbescherming, o.m. gehaald uit art. 6 en 13 EVRM)
(effectiveness)

De regels van lidstatelijk recht mogen, ook als ze niet discrimineren, de volle werking van de
gemeenschapsregels niet praktisch onmogelijk of onevenredig moeilijk  maken. De lidstaten
zijn dus verplicht om Europees geschapen rechtsposities voldoende “aan te kleden” en wel
zonder onderscheid met de rechtsposities uit het eigen rechtsstelsel.

De vrij verregaande uitwerking daarvan maakt dat ook voor de rechtsbescherming er stilaan een
kern van ius commune is gegroeid. Het beginsel van de “volle werking” werd namelijk
uitgewerkt aan de hand van meerdere andere beginselen van gemeenschapsrecht, waarvan  het
evenredigheidsbeginsel er één is.

Het is niet geheel duidelijk hoever het HJEG wil gaan in het korrigeren van lidstatelijke regels
die de werking van het gemeenschapsrecht onevenredig moeilijk maken. In een aantal gevallen
is er duidelijke een tendens om deze (on)evenredigheid te beoordelen aan de hand van de regels
die gelden voor de rechtsbescherming die door het gemeenschapsrecht zelf wordt gegeven (in
de gevallen waarin het niet aan lidstatelijk recht is overgelaten). We zullen verderop zien dat
op deze wijze de aansprakelijkheid van de lidstaten wegens schending van gemeenschapsrecht
gemodelleerd is op de aansprakelijkehdi van de Europese instellingen zelf. In ieder geval moet
het HJEG rekening houden met de - mate waarin door een lidstaat zou worden afgeweken van
- de regels die als gemeenschappelijk aan de meeste rechtsstelsels van de Unie kunnen worden
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beschouwd (zie daarover ook volgend hoofdstuk). Het Hof zal nagaan of de beperkingen niet
onevenredig zijn gezien de ratio van de beperking (de rechtvaardigingsgrond).

De meest fundamentele van deze correcties (zoals het recht op toegang tot een rechter,
motiveringsplicht, enz.) werden aanvankelijk door het HJEG ontwikkeld en nadien vaak
opgenomen in nieuwe richtlijnen

390
.

NB. We bespreken hier enkel de eisen die het gemeenschapsrecht stelt aan het lidstatelijk recht
op het vlak van de rechtsbescherming en de mogelijke correcties op het lidstatelijk recht die
daaruit voortvloeien. De specifieke rechtsmiddelen van het gemeenschapsrecht zelf worden
hier echter niet uitgewerkt - zoals de prejudiciële procedure, de klacht bij de Europese
Commissie en de procedure tegen een lidstaat wegens niet-nakoming

391
. Sommige aspekten

daarvan komen wel aan bod in het volgende hoofdstuk, waar de toepassing van algemene
rechtsbeginselen door de europese rechtspraak meer algemeen wordt besproken.

81 BIS - POSITIEVE EN NEGATIEVE CORRECTIES - Men kan deze correcties
desgevallend ook indelen in “positieve (bevestigende) correcties”, die op het lidstatelijk recht
gegronde hindernissen voor de bescherming van op gemeenschapsrecht gegronde rechten
opzijschuiven en desnoods in het recht van de lidstaat een rechtsgrond scheppen, en
“negatieve correcties”, die omgekeerd op het lidstatelijk recht gegronde subjektieve rechten
inperken om de doeltreffendheid van het gemeenschapsrecht mogelijk te maken

392
. Deze

indeling kan slechts benaderend zijn.

Bij de positieve correcties bespreken we niet alleen belemmeringen die uit de processuele
autonomie van de lidstaten voortvloeien - daar ligt de oplossing zoals gezegd in de toepassing
van gelijkwaardigheids- en effectiviteitsbeginsel - maar ook  belemmeringen die voortvloeien uit
verweermiddelen die op het nationale recht worden gegrond. Ook daarbij gebruikt de
rechtspraak de formule van de “volle werking” van het gemeenschapsrecht om te oordelen of
die verweermiddelen al dan niet moeten wijken. In de praktijk komt het erop neer dat de
verweermiddelen aanvaard worden voor zover ze stroken met regels of beginselen die ook in
het gemeenschapsrecht te vinden zijn (rechtszekerheidsbeginsel, ongegronde verrijking,
overmacht, rechtsmisbruik e.d.m.) - waarbij die beginselen overigens geïnspireerd zijn door het
recht van de lidstaten. Nadat deze beginselen in dit hoofdstuk hier en daar ter sprake zijn
gekomen als rechtvaardiging voor een correctie of niet-correctie, worden enkele van deze
rechtsbeginselen in een volgend hoofdstuk nog eens op een rijtje gezet met een overzicht van
belangrijke toepassingen.
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Deze tweedeling mag niet overroepen worden. Het gaat ook niet altijd om aan het nationaal
recht aangebrachte correcties ; in een aantal gevallen is het eenvoudigweg zo dat de
concretisering van een algemeen beginsel aan het nationale recht wordt overgelaten voor zover
dit in overeenstemming blijft met de europeesrechtelijke beginselen.

2. POSITIEVE CORRECTIES

82. KORT GEDING EN VOORLOPIGE MAATREGELEN
393

 - Een bijzonder belangrijk
voorbeeld van het beginsel van de daadwerkelijke rechtsbescherming is het arrest-Factortame-
I
394

. Het HJEG besliste dat, zo het voor een daadwerkelijke rechtsbescherming vereist is dat
voorlopige maatregelen kunnen worden toegestaan tegen de overheid, een lidstatelijke (in casu
Britse) rechtsregel die dit in de weg staat, terzijde moet worden geschoven.

Reeds eerder, in het arrest-Simmenthal
395

, oordeelde het Hof dat lidstatelijk recht de rechter
niet kan verbieden lidstatelijk recht buiten toepassing te verklaren wanneer het in strijd is met
gemeenschapsrecht; de rechter moet de tussenkomst van de wetgever niet afwachten en van
hem kan evenmin worden geëist dat hij een tussenkomst van het Grondwettelijk Hof afwacht
(zoals ten tijde van deze zaak in Italië de regel was)

396
.

Hoe deze kort-geding-procedure inzake Factortame verder vorm gegeven wordt, is niet verder
uitgewerkt en in beginsel een zaak van lidstatelijk recht. Evenwel zal daarbij rekening moeten
worden gehouden met de Europese rechtspraak over een toch niet geheel verschillend
vraagstuk, nl. de opschorting van (lidstatelijke dan wel gemeenschaps-) handelingen ter
uitvoering van het gemeenschapsrecht. Nadat het HJEG reeds eerder had verduidelijkt onder
welke voorwaarden het zelf bereid was om handelingen van gemeenschapsinstellingen op te
schorten (tot er over de geldigheid ervan zou worden beslist), werden in het Zuckerfabrik-
arrest

397
 dezelfde maatstaven toegepast om te verduidelijken onder welke voorwaarden de

lidstatelijke rechter lidstatelijke handelingen ter uitvoering van gemeenschapsrecht kan op-
schorten (de lidstatelijke rechter kan echter nooit een regel van gemeenschapsrecht ongeldig

                                                
393

 Literatuur : D. CURTIN, in Essays O'Higgins,  43; K. MORTELMANS, noot in SEW 1991, 670; P.
OLIVER, "Interim measures : some recent developments", CMLRev. 1992, 7 v.; A. SINNAEVE, “Voorlopige
maatregelen tegen secundair gemeenschapsrecht : de bevoegdheden van de natioanle rechter in kort geding”, RW
1996-97, 105 v.
394

 HJEG 19-6-1990, nr. 213/89, The Queen ex parte Factortame v. Secretary of State for Transport.
(Factortame-I). Het HJEG had eerder reeds bij beschikking van 10-10-1989 in procedure C-246/89 ingespannen
door de Commissie tegen het verenigd Koninkrijk (inbreukprocedure) zelf een opschorting bevolen.
395

 HJEG 9-3-1978, 106/77, Italiaanse Staatsfinanciën t. Simmenthal.
396

 Zie hierover D. CARREAU, RTDE 1978, 381 v.
397

 HJEG 21-2-1991, 143/88 en 92/89, Zuckerfabrik Suderdithmarschen t. Haupzollamt Itzehoe en Zuckerfabrik
Soest t. Haupzollamt Paderborn. Zie ook HJEG 9-11-1995, 465-466/93, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft t.
Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft; zie o.m. commentaar in EuZW 1995, 836 v.; HJEG 26-11-
1996, 334/95, Krüger; B. LE BAUT-FERRARESE, “Arrêts récents de la Cour de justice des Communautés
européennes en matière de mesures provisoires : réflexions sur l’effet de “modèle” des procédures issues de la
Communauté européenne”, R. Dalloz 1998, Chron. 307.
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verklaren - dat blijft voorbehouden aan de gemeenschapsrechter
398

)
399

. Het arrest is een goed
voorbeeld van het feit dat het HJEG geneigd is voor vorderingen gebaseerd op gemeenschaps-
recht die door de lidstatelijke rechter worden behandeld, dezelfde regels op te leggen als
diegene die gelden voor soortgelijke vorderingen voor het HJEG zelf. Men mag het vraagstuk
in de zaak Zuckerfabrik (opschorting van gemeenschapsrecht) evenwel niet verwarren met dat
in de zaak Factortame (opschorting van lidstatelijk recht in strijd met gemeenschapsrecht) : de
beperkingen die in het eerste geval gelden, gelden daarom niet in het tweede geval.

83. TERZIJDESTELLEN VAN LIDSTATELIJK PROCESRECHT
400

 - Uit het Factortame-
I-arrest volgt verder a fortiori dat er voor de bescherming van subjektieve rechten uit het
gemeenschapsrecht steeds een rechtsgang moet bestaan. Zie reeds het hoger aangehaalde arrest-
Simmenthal  en nog duidelijker het arrest-Johnston

401
 (beslissing die niet aanvechtbaar was, in

casu  aangevochten als in strijd met de gelijke behandeling van mannen en vrouwen). Vgl. ook
de arresten-Heylens (voetbaltrainer)

402
, -RTT

403
 en Oleificio Borelli

404
 (een ongunstig advies

van het gewest voor een steunaanvraag van een bedrijf moet aanvechtbaar zijn voor een
rechter, wanneer een gunstig advies vereist is voor een besluit van de EG).

Deze arresten worden mede gegrond op het beginsel van toegang tot de rechter neergelegd in
art. 6 en 13 EVRM. Het moet bovendien gaan om een rechtsgang voor een rechter in de zin van
een instantie die een prejudiciële vraag kan stellen.

Uit het arrest-Heylens  volgt ook dat er een verplichting is tot motivering van bestuurlijke
beslissingen die (al dan niet terecht) het vrij verkeer belemmeren en tot mededeling van deze
beweegredenen ofwel in de beslissing zelf, ofwel nadien, op verzoek van de betrokkene.

Dit betekent dat desnoods ook andere hindernissen (o.a. middelen van onontvankelijkheid of
niet-toelaatbaarheid) van lidstatelijk procesrecht terzijde moeten worden gesteld.

Zo kan het lidstatelijk recht de toegang tot de rechter ook niet beperken d.m.v. overdreven
toelaatbaarheidsvoorwaarden. Het HJEG oefende zo in het arrest-Verholen

405
 reeds toezicht

                                                
398

  Zie art. 173 EG en HJEG  22-10-1987, 314/85, Foto-Frost.
399

 Het HJEG aanvaardt ook niet dat de lidstatelijke rechter bij wijze van voorlopige maatregel verhelpt aan een
een stilzitten van de gemeenschapsinstellingen waar deze volgens die rechter hadden moeten optreden. Dergelijke
voorlopige maatregelen mogen volgens HJEG 26-11-1996, 68/95, T.Port, enkel door de gerechten van de EG
zelf worden beslist. Dit is te betreuren. Vgl. de kritiek van B. LE BAUT-FERRARESE, R. Dalloz 1998,
Chron. (307) 309 randnr. 8.
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 Literatuur : T. HEUKELS, commentaar in CMLR 1996, 337 v.; M. HOSKINS, “Tilting the Balance :
Supremacy and National Procedural Rules” ELR  1996, 365 v. ; L. KEUS, “Verhouding tussen het
gemeenschapsrecht en het nationale procesrecht”, NTBR 1994, 136; ,M. STRUYS, “Le droit communautaire et
l’application des règles procédurales nationales”, JT-DE 2000, 49 v.
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 HJEG 15-5-1986, 222/84 Johnston t. Royal Ulster Constabulary
402

 HJEG 15-10-1987, UNCTEF t. Heylens e.a.,  222/86.
403

 HJEG 13-12-1991, 18/88, RTT;
404

 HJEG 3-12-1992, 97/91, Oleificio Borelli..
405

 HJEG 11-7-1991, 87-89/90, Verholen  e.a., SEW 1993, 163 n. S. PRECHAL.
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uit op de eisen gesteld aan de procesbevoegdheid (hoedanigheid) en het procesbelang als
toelaatbaarheidsvoorwaarden.

Ook besliste het Hof in het arrest-Duijnstee
406

 dat de rechter ambtshalve de toepassing van het
E.Ex. moet onderzoeken, ook in kassatie, zelfs al zou dit volgens lidstatelijk procesrecht niet
meer ter sprake kunnen komen.

Verder toetste het Hof in twee arresten van 14 december 1995 ook beperkingen op het
aanvoeren van nieuwe middelen of ambtshalve aanvoeren van middelen door de rechter. In het
arrest-Van Schijndel  

407
 werd geoordeeld dat  de beperking van het ambtshalve aanvullen van

rechtsgronden door het door de partijen bepaalde voorwerp van het geschil en de door partijen
aangevoerde rechtsfeiten niet in strijd is met het gemeenschapsrecht (voor zover er geen
discriminatie is van op gemeenschapsrecht gegronde vorderingen). In Peterbroeck 

408
 oordeelde

het Hof dat de regels van art. 278 v. WIB (Wetboek inkomstenbelastingen), krachtens dewelke
nieuwe middelen in de belastingprocedure voor het Hof van Beroep uitsluitend mogen worden
aangevoerd binnen de zestig dagen na de neerlegging van de bestreden beslissing door de
direkteur der belastingen, en het Hof van Beroep niet ambtshalve middelen van gemeen-
schapsrecht mag ontwerpen, in strijd met met het gemeenschapsrecht (omdat zij de
uitoefening van door het gemeenschapsrecht verleende rechten nagenoeg onmogelijk of uiterst
moeilijk maken). In beide zaken besliste het HJEG wel dat de rechter in die gevallen waarin hij
volgens zijn (proces)recht ambtshalve middelen mag aanvoeren, ook verplicht is dit te doen bij
middelen van gemeenschapsrecht.

In het arrest-Eco Swiss
409

 besliste het Hof dat het gemeenschapsrecht de nationale rechter
echter niét verplicht tot het buiten toepassing laten van regels van lidstatelijk procesrecht
betreffende het gezag van gewijsde, die maken dat in een rechtsmiddelenprocedure tegen een
ander vonnis niet meer kan onderzocht worden of dat eerdere vonnis strijdig is met het
europees (kartel)recht.

84. (CORRECTIES OP) BEWIJSBEPERKINGEN - Ook inzake bewijs en verjaring heeft het
HJEG bevestigd dat ook niet-discriminerende regels van lidstatelijk recht die de bescherming
van op het gemeenschapsrecht gegronde rechten onevenredig moeilijk maken, moeten worden
terzijdegesteld.

1° Bewijs vereist voor teruggave onwettige belastingen.

                                                
406

 HJEG 15-11-1983, 288/82, Duijnstee t. Goderbauer.
407

 HJEG 14-12-1995, Van Schijndel en van Veen t. Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten, 430-431-
93. Vgl. ook HEJG 24-10-1996, 72/95, Kraaijeveld. Zie de commentaar van o.m. A. CAHN,
“Gemeinschaftsrecht und nationales Privatrecht”, Z.Eu.P. 1998, 969 v.; S. PRECHAL, “Community law in
national courts : the lessons form Van Schijndel”, CMRL  1998, 681 v.; E. SZYSZCZAK & J.
DELICOSTOPOULOS, “Intrusions into the National Procedural Autonomy : the French paradigm”, ELR 1997,
141 v.
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 HJEG 14-12-1995, 312/93, Peterbroeck, Van Campenhout t. Belgische Staat.
409

 HJEG 1-6-1999, 126/97, Eco Swiss China t. Benetton.
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De meeste rechtspraak heeft betrekking op de terugvordering van in strijd met het gemeen-
schapsrecht geheven belastingen, heffingen e.d. - meestal heffingen van de lidstaten (zie in dat
verband ook reeds hoger het Franco-suisse-arrest) -, soms ook ten onrechte geïnde heffingen
van gemeenschapsrecht

410
. Weliswaar is er voor de in- en uitvoerheffingen sedert 1-7-1980 een

eenvormige gemeenschapsprocedure van toepassing (nu geïntegreerd in het
gemeenschapsdoeanewetboek), doch deze geldt niet voor andere heffingen.

Zoals in het vorig hoofdstuk besproken, had het HJEG in het arrest-Just 
411

 aanvaard dat het
gemeenschapsrecht ook een beginsle van ongegronde verrijkign kent, en dat nationale regels die
daarmee overeenstemmen dan ook kunnen worden toegepast, bv. om terugbetaling van
onverschuldigd betaalde heffingen af te wijzen wanneer de partij die de heffing terugvordert
ongegrond zou zijn verrijkt, omdat hij de heffing daadwerkelijk in zijn prijzen heeft kunnnen
doorrekenen. Het HJEG heeft verduidelijkt dat van een dergelijke daadwerkelijke verrijking in
een normale markttoestand (wet van vraag en aanbod) geen sprake kan zijn; in de zaak-Just
waren er evenwel heel bijzondere omstandigheden, nl. een algemene verhoging van de
broodprijs ter kompensatie van de achteraf onrechtmatig geachte heffing; in andere zaken werd
die verrijking niet aanwezig geacht. Het HJEG herinnerde er ook aan dat een afschaffing van de
terugvordering van in strijd met gemeenschapsrecht geheven heffingen wegens dergelijke
verrijking slechts mogelijk is voor zover deze regel ook bestaat voor in strijd met het eigen
lidstatelijk recht gevorderde heffingen (gelijkwaardigheidsbeginsel).

Het Deense voorbeeld van een exceptie van ongegronde verrijking inspireerde andere lidstaten
om regels uit te vaardigen om hun verplichting tot terugbetaling van onrechtmatig geheven
heffingen zoveel mogelijk te beperken. Daarbij werd aan de eiser vaak een bepaalde bewijslast
opgelegd betreffende de niet-afwenteling. Het HJEG besliste evenwel dat het recht op
terugvordering van het onverschuldigd betaalde niet praktisch onmogelijk mag worden gemaakt
door bewijsbeperkingen. Toepassingen daarvan vinden we in de arresten-San Giorgio; Les fils
de Jules Bianco  en Commissie t. Italië 

412
 : terzijdestelling van regels die op de eiser de

bewijslast leggen dat de onverschuldigd betaalde heffingen niet op anderen zijn afgewenteld (in
welk geval terugbetaling een ongegronde verrijking zou kunnen uitmaken) en mogelijks zelfs de
bewijsmiddelen daarvoor beperken.

De toch nog resterende mogelijkheid van een exceptie van verrijking voor de overheid werd ook
bekritizeerd : indien er iemand onrechtmatig is verrijkt in de hele zaak, is het wel de overheid
die de heffing heeft geïnd. Maar het HJEG houdt aan deze rechtspraak vast, zoals recent bleek
in het arrest-Comateb  : “de bescherming van de door de communautaire rechtsorde
gewaarborgde rechten gebiedt niet, dat in strijd met het gemeenschapsrecht geïnde belastingen
worden terugbetaald wanneer vaststaat dat de belastingplichtige deze daadwerkelijk op
                                                
410

 Zie algemeen F. HUBEAU, "De problematiek van onverschuldigde bedragen in het gemeenschapsrecht",
SEW 1980, 601; -, “La répétition de l’indu en droit communautaire”, RTDE 1991, 442.
411

 HJEG 27-2-1980, 68/79, Just.
412

  HJEG 9-11-1983, 199/82 San Giorgio; HJEG 25-2-1988, nr. 331-376/85 S.A. les fils de Jules Bianco en SA
J. Girard, en HJEG 24-3-1988, 104/86, Commissie t. Italië.
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anderen heeft afgewenteld”
413

. De advokaat-generaal (Tesauro) had ervoor gepleit deze
mogelijkheid geheel af te schaffen. Het HJEG heeft in dat laatste arrest wel geprecizeerd dat in
geval de terugvordering wordt beperkt omdat er daadwerkelijk afwenteling heeft plaatsgehad,
de schuldeiser wel nog - in plaats van het bedrag dat hij aldus niet als onverschuldigd kan
terugvorderen - vergoeding kan vorderen van de schade die hij desondanks heeft geleden (voor
de doorberekening gemaakte kosten, winstderving door daling van de verkoop e.d.m.).

2° Bewijs vereist voor BTW-aftrek.

Een andere toepassing  vinden we in verband met BTW in de arresten-Jeunehomme en
Commissie t. Spanje

414
: In de eerste zaak betrof het een de Belgische verplichting om op de

factuur een heel aantal vermeldingen op te nemen opdat zij zou erkend worden en ontheffing
van BTW bij uitvoer van goederen kon worden verkregen; in de tweede zaak de Spaanse eis
om voor de ontheffing van BTW bij uitvoer van goederen die worden meegevoerd in de
persoonlijke bagage van reizigers nam Spanje naast of in plaats van de gewone factuur een
bijzonder bewijsstuk te laten opmaken. België  c.q. Spanje beriepen zich o.m. op de bepaling
van de zesde BTW-richtlijn (art. 8) die toestaat verplichtingen voor te schrijven ter
waarborging van de juiste heffing van de belasting en ter voorkoming van fraude. Het HJEG
oordeelde dat de eisen maar konden worden gesteld voor zover zij noodzakelijk zijn voor die
waarborging en de uitoefening van het recht op BTW-aftrek niet nagenoeg onmogelijk of
overdreven moeilijk maken en besliste in de tweede zaak dat de voorgeschreven wijze van
facturering niet noodzakelijk was en de uitoefening van het recht op BTW-aftrek inderdaad
overdreven moeilijk maakte.

3°  Bewijs van burgerlijke stand.

Discriminerend was volgens het Hof een regel die aan akten van de burgerlijke stand (gebruikt
voor aanvraag van sociale zekerheidsprestaties) in het algemeen een verschillende bewijskracht
toekent naargelang het  om binnen- of buitenlandse akten gaat (arrest-Dafeki

415
), een

onderscheid mag slechts gemaakt worden wanneer er concrete aanwijzingen zijn die in het
individuele geval ernstige twijfel doen rijzen omtrent de juistheid van de documenten.

85. VERJARING (TIJDSBEPERKINGEN)
416

 EN DE CORRECTIES EROP - Een andere
beperking van de rechtsbescherming die in meerdere arresten ter sprake is gekomen, is de
verjaring van vorderingen en rechten - meer algemeen de termijnen opgelegd voor de uitoefening
van Europese rechten, bv. het bekomen van uitkeringen, de terugbetaling van onverschuldigde
betalingen, enz. Reeds in de arresten-Comet en -Rewe werd bepaald dat de bescherming van
Europese rechten mag worden beperkt door dergelijke termijnen mits ze niet discriminerend
                                                
413

 HJEG 14-1-1997, Comateb t. Directeur général des Douanes, 192 en 218/95.
414

 HJEG 14-7-1988, 123 en 330/87, Jeunehomme en EGI t. België; HJEG 9-6-1992, 96/91, Commissie t.
Spanje.
415

 HJEG 2-12-1997, C-336/94, Dafeki t. Landesversicherungsanstalt Württemberg.
416

 Literatuur : M. HOSKINS, “Tilting the Balance : Supremacy and National Procedural Rules” ELR 1996, 365
v.; KOVAR, Cah. Dr. Eur., 1977, 230 v.
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zijn in vergelijking met de termijnen voor lidstatelijke rechten en mits ze  “redelijk” zijn
417

. Een
redelijke en niet-discriminerende verjaringstermijn werd daarbij in overeenstemming geacht met
het rechtszekerheidsbeginsel. Dezelfde regels vinden we in het arrest-Deville

418
 waar een

termijn die geen verjarings- maar een verwerkingstermijn was. Is er evenwel geen vergelijkbare
nationale vordering, dan is men niet verplicht de meest algemene verjaringstermijn van
lidstatelijk recht (bv. de 10- of 30-jarige) toe te passen (zie voorbeelden bij aansprakelijkheid
wegens schending gemeenschapsrecht). Kent het nationale recht een kortere termijn voor
vorderingen tegen de overheid, dan mag men ook in “communautaire” gevallen deze kortere
termijn toepassen (arresten-EDIS en -Ansaldo

419
).

Ook hieruit blijkt dat het beginsel van de volle werking wordt uitgebreid tot het zijn grenzen
vindt in de werking van andere door het gemeenschapsrecht erkende algemene rechtsbeginselen
(rechtszekerheid, vertrouwensbeginsel e.d.). Genoemde rechtspraak geldt zowel voor verjaring
van vorderingen van partikulieren tegen lidstaten als omgekeerd

420
.

Welke termijn “redelijk” is kan opnieuw worden beoordeeld onder meer door vergelijking met
de termijnen voor soortgelijke gevallen in het gemeenschapsrecht zelf. Op sommige gebieden
zijn er immers inderdaad door het gemeenschapsrecht zelf verjaringstermijnen vastgelegd, zoals
bv. voor in- en uitvoerheffingen

421
, in sommige Richtlijnen zoals die inzake

productenaansprakelijkheid, e.d.m. Het HJEG is evenwel niet geneigd deze termijnen
analogisch toe te passen op andere gevallen

422
.

Algemene rechtsbeginselen kunnen omgekeerd ook een rol spelen ter verantwoording van een
uitbreiding van de Europeesrechtelijke correctie.

Zo werd in het arrest-Levez
423

 geoordeeld dat de verjaring van vorderingen tot betaling van
achterstallig loon wegens ongelijke behandeling van mannen of vrouwen dient te worden
opgeschort zolang het stilzitten het gevolg is van het feit dat de werkgever opzettelijk
verkeerde informatie verschafte.
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 HJEG 16-12-1976, 45/76, Comet BV t. Produktschap voor siergewassen, en nr. 33/76 Rewe. Zie verder bv.
ook HJEG 17-7-1997, 90/94, Haahr Petroleum t. Åbenrå Havn, in casu  een verjaring van 5 jaar voor een op
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 HJEG 29-6-1988, 240/87 Deville.
419

 HJEG 15-9-1998, 231/96, Edis t. Ministero delle Finanze; HJEG 15-9-1998, 279-281/96, Ansaldo Energia
e.a. t. Amministrazione delle Finanze dello Stato. Vgl. ook HJEG 17-11-1998, 228/96, Aprile t. Finanze dello
Stato; HJEG 9-2-1999, 343/96, Dilexport t. Finanze dello Stato.
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 Voor een voorbeeld van het laatste, zie HJEG 1-4-1993, 31 tot 44/91, Lageder t. Amministrazione delle
fiannze dello Stato.
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voor de inwerkingtreding van Vo. 1430/79).
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  Zie bv. HJEG 12-6-1980, nr. 119 en 126/79, Lippische Hauptgenossenschaft en Westfälische Central-
Genossenschaft t. B.A.L.M. (Bundesantsalt für landwirstchaftliche Marktordnung).
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 HJEG 1-12-1998, 326/96, Levez.
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Zo leidde het beginsel van de rechtsverwerking of Nemo auditur tot verregaande gevolgen
inzake verjaring in een zaak waar een lidstaat een richtlijn niet tijdig had omgezet : in de zaak
Teresa Emmott 

424
 besliste het HJEG dat een lidstaat zich niet kan beroepen op het lopen van

de verjaring van rechten die uit de omzetting van een richtlijn dienden voort te vloeien, zolang
deze richtlijn niet is omgezet in het lidstatelijke recht. In casu betrof het opnieuw een geschil
wegens discriminatie van man en vrouw (ditmaal bij de berekening van invaliditeitsuitkerin-
gen). In andere arresten heeft het HJEG geprecizeerd dat de verjaring begint te lopen vanaf het
ogenblik waarop de rechthebbende normaal kennis heeft genomen van het feit (waaruit zijn
recht ontstaat) (zie het arrest-Stanley Adams I

425
. Emmott ging een stap verder omwille van de

regel Nemo auditur 
426

. Latere rechtspraak van het HJEG is op de wellicht te verregaande
rechtspraak van Emmott  teruggekomen : in de arresten-Fantask, EDIS, en Ansaldo

427
 werd

beslist dat een nationale termijn voor terugvordering van onverschuldigd betaalde heffingen wel
degelijk kan beginnen lopen op de dag van de betaling, ook al was de inning van die heffingen
het gevolg van een incorrecte omzetting van richtlijnen (die dergelijke heffingen verboden).
Commentatoren zien in deze arresten een meer algemene tendens naar meer terughoudendheid
t.a.v. de procedurele autonomie van de lidstaten.

In het arrest-Barra
428

 werd de Belgische regel (Wet van 21-6-1985) terzijde gesteld, die
bepaalde dat terugvordering van door studenten uit andere EG-landen ten onrechte betaalde
verhoogde inschrijvingsgelden (minerval), werd toegestaan indien de eis tot terugvordering was
ingesteld voor het arrest van het HJEG van 13-2-1985 dat deze heffing strijdig had verklaard
met het gemeenschapsrecht (wegens discriminatie op grond van nationaliteit). Deze regel
maakte de terugvordering immers praktisch onmogelijk. Anderzijds kan wel worden opgemerkt
dat de Belgische wet een regeling inhield die het HJEG zelf ook vaak toepast, doch wel alleen
in gevallen waarin de strijd met het gemeenschapsrecht niet duidelijk is en de terugwerking van
een arrest daarom wordt beperkt (zie verder). Het HJEG had dit in casu niet beslist en
oordeelde dat een lidstaat dit niet achteraf op eigen houtje kan doen. Maar dit belet een lidstaat
dan ook weer niet om wél de verjaring in te roepen wanneer de terugvordering intussen volgens
het nationale recht zou zijn verjaard (arrest- EDIS

429
).

Bij terugvordering van onwettige overheidssteun daarentegen kan (anders dan bij onwettige
belastingen) géén beroep worden gedaan op een nationale verjaringstermijn (vgl. verder)

430
.
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Het Emmott-arrest leek verder zelfs in te houden dat de laattijdige omzetting van een richtlijn
terugwerkende kracht moet hebben tot op de dag van het verstrijken van de omzettingstermijn.
Maar in andere arresten, o.m. Steenhorst-Nerings heeft het HJEG wel verduidelijkt dat
lidstatelijk recht (mits het Europese en interne gevallen gelijk behandelt) de terugwerkende
kracht van aanvragen tot gelijke behandeling inzake sociale-zekerheidsrechten (RL 79/7) wel
kan beperken

431
. Maar bij niet-retro-actieve toepassing blijft wél de mogelijkheid bestaan van

schadevergoeding op grond van de hogerbesproken regels, en dit totdat de vergoeding
“adekwaat” is (zie verder onder nr. 88 en 106 en het arrest-Sutton

432
).

86. ANDERE CORRECTIES OP GROND VAN NEMO AUDITUR -  Hetzelfde beginsel
“nemo auditur” komt ook in andere non-discriminatiezaken naar boven. In een aantal gevallen
van ongelijke behandeling van mannen en vrouwen, waar de lagere rechthebbende gelijkstelling
met de hogere vroeg (denk bv. aan de gelijkschakeling van pensioenen) verweren lidstaten zich
met het argument dat ze gerechtigd waren de gelijkschakeling op het lagere in plaats van hogere
niveau door te voeren (en dit ook daadwerkelijk hebben gedaan, zij het de richtlijn laattijdig
omzettend) of minstens een regel in te voeren die dubbele uitkering binnen eenzelfde gezin
vermijdt. Dit verweer werd verworpen in het arrest-McDermott en Cotter

433
: de staat moet er

zelf maar de gevolgen van dragen dat ze de gelijkschakeling niet daadwerkelijk op dat lagere
nivo heeft doorgevoerd of daadwerkelijk een niet-discriminerende regel voeren die dubbele
uitkering binnen eenzelfde gezin vermijdt, heeft ingevoerd - zelfs indien partikulieren daardoor
onrechtmatig zouden zijn verrijkt (zie McDermott en Cotter- II en DEI t. Evrenopoulos

434
).

NB. Wel is het zo dat een richtlijn die tegen een bepaald tijdstip moest zijn omgezet, doch pas
vanaf een later tijdstip verplicht moest worden omgezet, eerst vanaf dat later tijdstip vertikale
rechtstreekse werking heeft, ook al is de lidstaat in verzuim met omzetting -zie bv. het arrest-
Vaneetveld

435
, verplichte invoering van de “BA-plus verzekering” - d.i. dekking van de

familieleden onder de WAM).

Een ander voorbeeld vinden we in BP Soupergas 
436

: wanneer het lidstatelijk recht een
vordering wegens onverschuldigde betaling erkent in geval van dwaling, moet ze die vordering
ook toekennen in geval van gebrek aan correcte omzetting van een richtlijn (men kan dit ook
zien als een “realistische” kijk op het genoemde non-discriminatiebeginsel).

86BIS - (CORRECTIE VAN) ANDERE BELEMMERINGEN VAN TERUGVORDERING
VAN ONVERSCHULDIGDE BETALINGEN - Behalve overdreven bewijsregels of verja-
ringsregels zijn nog andere belemmeringen van de terugvordering van onverschuldigde
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betalingen gesneuveld als “overdreven”. Volgens het arrest-FMC
437

 wordt zo een doeltreffende
bescherming van rechten uit gemeenschapsrecht wordt doorkruist indien men terugvordering
van onverschuldigde betalingen slechts aanvaardt voor zover de betaling onder protest of onder
voorbehoud van alle rechten is geschied. Ook kan men terugvordering van in strijd met het
gemeenschapsrecht geheven heffingen of belastingen niet beperken tot gevallen van kwade
trouw van de overheid en uitsluiten bij “verschoonbare dwaling” (arrest-Fantask

438
). Evenmin

zou een beperking van terugvordering in geval van rechtsdwaling kunnen worden toegepast.

Het onwettig karakter van een belasting belet echter niet dat de terugvordering dient te worden
gekwalificeerd volgens het nationale recht en dat bv. de terugvordering van een onwettige
belasting nog altijd een fiscaal geschil vormt en geen autonome kategorie moet vormen

439
.

87. OBJEKTIVERING AANSPRAKELIJKHEID - GEEN BIJKOMENDE RECHTVAAR-
DIGINGSGRONDEN - De verplichting tot gelijke behandeling van mannen en vrouwen heeft
ook nog tot andere verregaande “positieve correcties” door de Europese rechtspraak geleid,
waarbij belemmeringen van lidstatelijk recht terzijde werden geschoven, die helemaal niet
procesrechtelijk van aard waren. Zo werd in het arrest-Dekker 

440
 beslist dat in geval van

(uitvoering of schending) verbintenissen op grond van gemeenschapsrecht zonodig ook
rechtvaardigingsgronden van lidstatelijk recht, zoals bv. overmacht, terzijde moeten worden
gesteld, indien de aansprakelijkheid daardoor niet voldoende doelmatig of afschrikkend zou
zijn. In casu betrof het overmacht ingeroepen door een stichting (vzw) om bij de aanwerving
van een personeelslid een zwangere vrouw om die reden niet aan te werven, daar deze stichting
de meerkost daarvan niet aankon noch kon terugvorderen van de overheid. Het arrest lijkt in te
houden dat het lidstatelijk recht dit verweer van overmacht dan maar moet laten werken tegen
de lidstatelijke overheid (in de vorm van een verhaal tegen die overheid), maar ze niet kan laten
spelen ten nadele van de betrokkene (vrouw).

Meer in het algemeen kan het lidstatelijk recht de aansprakelijkheid die op gemeenschapsrecht
wordt gegrond, niet beperken, maar enkel aanvullen. Zo bv. kan het lidstatelijk recht geen
strengere “relativiteit” van de onrechtmatigheid van een daad aan de dag leggen dan het
Europese recht, m.a.w. wanneer een handeling krachtens Europees recht onrechtmatig is jegens
een bepaalde kategorie personen, kan het lidstatelijke recht deze kategorie niet beperken door
een strengere “Schutznorm-leer” toe te passen (de Schutznormleer wordt besproken in het
hoofdstuk over aansprakelijkheid wegens schending gemeenschapsrecht). Vermits het
Belgische recht deze beperking nauwelijks kent, zal dit probleem onder Belgisch recht normaal
niet rijzen.

NB. Het betreft hier de maatstaven voor de beoordeling van de onrechtmatigheid. Hetzelfde
geldt voor de beoordeling van de schuld. Dit en de nuances daarbij (bv. rechtsdwaling) komt
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nog nader ter sprake in de bespreking van de aansprakelijkheid van de lidstaten wegens
schending van het gemeenschapsrecht.

88. DAADWERKELIJKE SCHADEVERGOEDING
441

 - Het gemeenschapsrecht eist ook
daadwerkelijke beteugeling van inbreuken op gemeenschapsrecht. De sanktie moet daarbij
voldoende doeltreffend en afschrikwekkend zijn

442
. Het gemeenschapsrecht bekommert zich

daarbij niet om de juridische vormgeving, de middelen, maar om het resultaat.

Dit vereiste van daadwerkelijkheid van de aansprakelijkheid ligt ook aan de grondslag van
meerdere andere arresten die betrekking hadden op de grootte van de schadevergoeding in geval
van discriminerende niet-aanwerving of ontslag. Zo werd in de arresten-Harz en von Colson &
Kamann 

443
 de toepassing van de gemeenrechtelijke Duitse regels inzake precontractuele

aansprakelijkheid (die de schadevergoeding beperken tot de gemaakte kosten) geen “adekwate”
sanktie / vergoeding geacht voor de aansprakelijkheid wegens discriminatore niet-aanwerving
van een vrouw.

In het arrest-Marshall-II
444

 werd de wettelijke beperking van het bedrag van de
schadevergoeding bij aansprakelijkheid wegens ongelijke behandeling werd beschouwd als een
inbreuk op het beginsel van de integrale schadevergoeding bij discriminatoor ontslag, ook al
blijft de uitwerking van dat beginsel overgelaten aan het lidstatelijk recht.

In datzelfde arrest werd bovendien geoordeeld dat, in zoverre de schadevergoeding wordt
uitbetaald op een tijdstip waarop de waarde (koopkracht) van de munt lager ligt dan op het
tijdstip waarop de schade werd geleden, deze waardevermindering moet worden vergoed, meer
bepaald door rente toe te kennen (vergoedende rente).

Iets voorzichtiger is het Hof wellicht in het arrest-Draehmpaehl
445

. De nadruk ligt niet op het
afschrikwekkende, maar wel op het “adekwate” karakter van de vergoeding in verhouding tot
de geleden schade. Vergoeding van schade van personen die ook zonder de discriminatie toch
niet zouden zijn aangeworven, kan daardoor wel beperkt blijven.

Inderdaad moet men er omgekeerd ook voor opletten dat sankties evenmin overdreven zijn.
Dat zou in strijd komen met het evenredigheidsbeginsel. In een volgend hoofdstuk, bij
bespreking van dat beginsel, moge blijken dat het Hof ook optreedt tegen overdreven sankties
(vnl. overdreven sankties door het gemeenschapsrecht zelf bepaald). En bij de bespreking van
de aansprakelijkheid wegens schending van gemeenschapsrecht zal ook blijken dat het Hof een
stuk voorzichtiger is.
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Bij het toetsen van beperkingen aan de schadevergoeding  gaat men ook te rade bij verder van
de rechtspraak van het Hof betreffende de aansprakelijkheid van gemeenschapsinstellingen zelf
(art. 288 (ex-215) EG) - zie verder.

Naast de effectiviteitseis is er natuurlijk ook nog het tweede beginsel dat meespeelt, nl. dat de
sankties voor europese rechten niet minder effectief mogen zijn dan die voor soortgelijke
gevallen van lidstatelijk recht

446
.

In een aantal gevallen, vooral van recentere richtlijnen, werden in de Europese rechtsregels zelf
meer precieze bepalingen betreffende de schadevergoeding opgenomen (bv. bij schending van
de regels inzake openbare aanbestedingen, zie RL 92/13 van 25-2-1992).

89. MAATREGELEN VEREIST TER BESCHERMING VAN WIE ZIJN RECHTEN
GELDEND MAAKT - In het arrest-Coote

447
 gaf het Hof nog een ruimere draagwijdte aan

dezelfde regeling uit het Gemeenschapsrecht, door eruit af te leiden dat de richtlijn ook
vergeldingsmaatregelen verbiedt zoals de weigering van de vroegere werkgever om referenties te
verschaffen aan potentiële nieuwe werkgevers van de ex-werknemer.

90. CORRECTIE VAN NIETIGHEIDSREGELS DIE CONTRAPRODUCTIEF WERKEN -
In de zaak Habermann-Beltermann

448
 was een werkneemster aangeworven voor nachtwerk,

doch wist geen van beide partijen dat zij reeds zwanger was (in welk geval er een verbod van
nachtwerk is). Het Duitse recht leidde daaruit een volstrekte nietigheid van de overeenkomst
af, wat door de vrouw werd aangevochten : zij wenste immers de overeenkomst niet te
vernietigen, maar ander werk of een vergoeding. Het HJEG oordeelde dat een dergelijke
volstrekte nietigheid precies die partij benadeelde ter wiens bescherming de lidstaten een
uitzondering konden maken op de gelijke behandeling (namelijk verbod van nachtwerk) en dat
dit in strijd was met het gemeenschapsrecht. Het Hof maakte de nietigheid betrekkelijk. Dit
ligt in de lijn van andere rechtspraak, die verderop aan bod komt, en waarin het HJEG sankties
meermaals beperkt tot datgene wat door de ratio legis wordt vereist.

91. RENTE - De verplichting tot het betalen van vergoedende rente (d.i. bij aansprakelijkheid)
is door de Europese rechtspraak HJEG uitgewerkt tot een algemeen beginsel voor vorderingen
gegrond op het gemeenschapsrecht

449
. De dag waarop die rente begint te lopen wordt eveneens

eenvormig bepaald en niet overgelaten aan het lidstatelijk recht.

De rentevoet wordt in beginsel aan lidstatelijk recht overgelaten, op voorwaarde dat hij
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gelijkelijk geldt voor soortgelijke vorderingen gegrond op lidstatelijk recht
450

. Kent het
nationale recht een ongunstiger renteberekening voor terugvordering van onverschuldigde
belastingen vergeleken met andere onverschuldigde betalingen, dan mag men ook in
“communautaire” gevallen deze ongunstiger berekening (arrest-Ansaldo

451
).

92. VERPLICHTING TOT TERUGVORDERING STEUN - CORRECTIE OP DE
BELEMMERINGEN DAARVOOR

452
 - Een ander voorbeeld van een mogelijke

gemeenschapsrechtelijke correctie vinden we in de rechtspraak inzake terugvordering van in
strijd met het gemeenschapsrecht toegekende overheidssteun. De materieelrechtelijke regels
inzake overheidssteun vinden we terug in art. 87 (ex-92) EG. Behoudens uitzonderingen is
overheidssteun verboden en ten onrechte toegekende overheidssteun dient dan ook te worden
terugbetaald.

De rechtspleging wordt in beginsel bepaald door lidstatelijk recht, maar met soortgelijke
beperkingen, als hiervoor besproken : de terugvordering mag niet praktisch onmogelijk worden
gemaakt en mag ook niet meer worden beperkt dan terugvorderingen gegrond op lidstatelijk
recht

453
. Lidstatelijke regels ter bescherming van de ontvanger van de steun, die aldus de

terugvordering hinderen, dienen daarbij vaak terzijde te worden gesteld. Het kan om
uiteenlopende regels gaan; een belangrijk voorbeeld is de mogelijke toepassing van het vertrou-
wensbeginsel om die terugvordering te stoppen.

De concrete uitwerking ligt wel enigszins anders bij terugvordering van onrechtmatige
overheidssteun en bij die van onverschuldigd betaalde restituties, premies e.d

454
.

a) Terugvordering van communautaire steun waarop men geen recht had.

In het laatste geval (onverschuldigde betaling van restituties, premies enz.) wordt de
terugvordering in beginsel beheerst door nationaal recht (zie uitdrukkelijk Vo. 729/70), maar
worden dit toch getoetst op zijn verenigbaarheid met het gemeenschapsrecht, en wordt meer
bepaald nagegaan of de lidstaten niet te soepel zijn t.a.v. onverschuldigd ontvangen steun.

Zo werd aanvaard dat een lidstaat de terugvordering beperkt tot gevallen waarin de gemaakte
vergissing te wijten is aan door de begunstigde verstrekte onjuiste gegevens of ondanks
onjuiste, maar te goeder trouw verstrekte gegevens gemakkelijk kon worden voorkomen (zie de
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arresten Ferwerda en Deutsche Milchkontor
455

). Onjuiste gegevens kunnen te goeder trouw
zijn gegeven, wanneer de gegevens van derden afkomstig waren; maar wanneer men op
inlichtingen van derden voortgaat kan er wel een onderzoeksplicht zijn

456
, voor zover dat

onderzoek niet onevenredig kostbaar of moeilijk is
457

 (daarbij wordt ook nagegaan hoever
normaal de onderzoeksplicht van de ontvanger reikt, en hoever die van de overheid reikt).
Verder bepaalt Vo. 1697/79 art. 10 (ex-5) zelf dat de lidstaten geen restituties kunnen
terugvorderen, wanneer het gaat om een rekenfout die te wijten is aan de lidstaten zelf en die
de ontvanger redelijkerwijze niet behoefde te merken (altans wanneer de uitleg door de
bevoegde overheidsdienst is gegeven; goede trouw is niet voldoende wanneer de inlichting is
gegeven door een onbevoegde dienst en de bevoegdheid een gepubliceerd feit is - zie het arrest-
Lageder

458
). Verder mag een lidstaat bij geschillen rond terugvordering van dergelijke steun ook

het niet-verrijkingsbeginsel (spiegelbeeld van het afwentelingsbeginsel, dat hoger ter sprke
kwam) toepassen, zij het slechts onder bepaalde voorwaarden (goede trouw van de
steunontvanger, geen regresmogelijkheid)

459
.

Ook een niet-discriminerende redelijke verjaringstermijn werd aanvaard
460

, of een niet-
terugvordering van te goeder trouw ontvangen steun wanneer er reeds een lange periode is
verstreken

461
.

Zie voor een geval waar het vertrouwen op ten onrechte verkregen invoerrestituties niet
rechtmatig werd geacht het arrest-Belovo

462
.

Volgens het arrest-Maizena
463

 tenslotte kan het vertrouwensbeginsel er nooit toe leiden dat
een lidstaat verplicht zou zijn om een met het gemeenschapsrecht strijdige regel, die tot
betaling van restituties leidt, voor de toekomst in stand te houden.

b) Terugvordering van verboden overheidssteun.

Gaat het daarentegen om de onwettige betaling van overheidssteun, dan kan het vertrouwen
van de ontvanger ervan slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden gerechtvaardigd zijn; de
vordering tot terugbetaling moet dus bijna altijd worden toegekend

464
. De Europese Commissie

heeft immers waarschuwingen gepubliceerd aan het adres van de mogelijke ontvangers van
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overheidsteun, waarbij hen op de geldigheidsvoorwaarden en op het risiko van terugvordering
werd gewezen (zie Mededeling 24-11-1983, PB C 318/3). Van gerechtvaardigd vertrouwen kan
dan ook nooit sprake zijn indien de voor overheidssteun door art. 88 (ex-93) lid 3 EG
voorgeschreven procedure niet werd gevolgd (vgl. hoger). Verder kan ook de afwezigheid van
verrijking geen verweer vormen.

De lidstaat zelf ten slotte kan zich nooit op rechtmatig vertrouwen beroepen om te
ontsnappen aan haar verbintenis om de steun terug te vorderen (weliswaar blijft dit veeleer een
inspannings- dan een resultaatsverbintenis, maar de lidstaat kan zich daarbij wel niet op haar
eigen inwendige rechtsregels beroepen om niet te moeten terugvorderen, behoudens volstrekte
onmogelijkheid) - zie bv. de zaak-Idealspun

465
. In het arrest-BUG-Alutechnik  werd dit

verwoord op een wijze die opnieuw als een toepassing kan worden gezien van het beginsel
Nemo auditur of rechtsverwerking

466
. Zelfs indien de lidstaat meent volgens haar eigen recht

niet te kunnen terugvorderen, kan zij een beschikking van de Commissie niet gewoon naast
zich neerleggen, en moet zij minstens aan de Commissie passende wijzigingen van de
beschikking voorstellen, in welk geval beide partijen te goeder trouw moeten samenwerken om
de moeilijkheden te overwinnen

467
. Een van de middelen die de lidstaten moeten gebruiken om

terugvordering te bekomen is de opschorting van betaling van latere (geldige) steun aan
dezelfde partij, tot de eerdere onwettige steun is terugbetaald - arrest-Textilwerke
Deggendorf

468
. Men kan hierin ook een toepassing zien van de  exceptio non adimpleti

contractus.

Nu is er wel een zekere diskrepantie tussen enerzijds de regel dat de steunontvanger in
sommige gevallen tegen terugvordering wordt beschermd, en anderzijds de regel dat de lidstaat
altijd moet terugvorderen, ook al kan het zijn dat die terugvordering niet zal worden toegekend.
De jongste rechtspraak, zoals het Alcan-arrest

469
, lijkt dit te willen korrigeren : volgens dat

arrest blijft de verplichting tot terugvordering in ieder geval wel bestaan wanneer de ontvanger
geen gewettigd vertrouwen kon hebben ; in de andere gevallen lijkt de terugvordering ook voor
de lidstaat niet meer verplicht.

In hetzelfde arrest-Alcan-II werd anderzijds wel een nationale verjaringstermijn van 1 jaar,
door Alcan ingeroepen, terzijde gesteld als een overdreven belemmering. Terecht werd
opgemerkt

470
 dat de verjaring hier niet zijn normale rol kan spelen, omdat ze speelt tussen

partijen die er beiden belang bij hebben dat de zaak verjaart; dit verklaart de terzijdestelling;
een verjaringstermijn van één jaar werd immers in vele andere gevallen niét onredelijk geacht.
Hier speelt het vertrouwensbeginsel niet, ook omwille van het feit dat de lidstaat géén
beleidsruimte heeft om al dan niet terug te vorderen, en er dus ook geen rechtsonzekerheid over
                                                
465

 Idealspun, beschikking 27-6-1984 en HJEG 9-4-1987, Commissie t. België, 5/86; verder HJEG 17-2-1993,
183/91, Commissie t. Griekenland; zie ook HJEG 29-1-1998, 280/95, Commissie t. Italië.
466

 HJEG 20-9-1990 5/89, Commissie t. Duitsland (iz. BUG-Alutechnik).
467

  Zie HJEG 2-2-1989, Commissie t. Duitsland, 94/87.
468

 HJEG 15-5-1997, 355/95, Textilwerke Deggendorf t. Commissie.
469

 HJEG 20-3-1997, 24/95, Rheinland-Pfalz t. Alcan Deutschland. (Alcan-II).
470

 S. COPPIETERS, bij de bespreking in R.W. 1997-98, (373) 374.
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kan bestaan.

92 BIS - VERPLICHTING TOT UITBETALING GEMEENSCHAPPSSTEUN - Een
vergelijkbare vraag is ook welke belemmeringen het nationale recht kan opwerpen tegen de
uitbetaling van gemeenschapssteun (bv. uitvoerrestituties, subsidies, enz.). Bepaalde
belemmeringen zoals verjaring kwamen hoger reeds aan bod. In het arrest-Jensen oordeelde het
HJEG dat de verplichting tot dergelijke steun een lidstaat niet het recht ontzegt om deze in
schuldvergelijking te brengen met (op nationaal recht gegronde) vorderingen op dezelfde
persoon, voor zover de doeltreffendheid van het gemeenschapsrecht niet wordt aangetast

471

(in casu verrekening met een belastingschuld). Maar rechten op gemeenschapssubsidies e.d.
zijn dus niet vrijgesteld van de mogelijkheid tot beslag of schuldvergelijking.

93 BIS. VERPLICHTING TOT INVORDERING GEMEENSCHAPSHEFFINGEN - Het
HJEG is eveneens streng voor vrijstellingen van gemeenschapsbelastingen (door de EG
bepaalde belastingen) die de lidstaten zouden verlenen. In het Balkan-Import-Export-arrest

472

werd de mogelijkheid dat een lidstaat een schuldenaar zou vrijstellen om billijkheidsredenen
afgewezen.

93 TER : ENKELE WEL AANVAARDE BEPERKINGEN - Het voorgaande geval mag niet
worden verward met de zaak-Otto Reichelt

473
. Daar ging het om door een partikulier

onverschuldigd betaalde belastingen (in casu doeanerechten) en de vraag of een lidstaat deze
ook na het verstrijken van de verjaringstermijn toch nog mag teruggeven of laten verrekenen (in
schuldvergelijking brengen) om billijkheidsredenen (dus of het nationale recht de verjaring
terizjde mag schuiven wegens billijkheidsredenen). Dit werd door het Hof wel toegestaan, zij
het enkel zolang er daarover geen gemeenschappelijke (Europese) regeling is, en mits gemeen-
schapsrechtelijke heffingen niet worden gediscrimineerd in vergelijking met zuiver lidstatelijke.
Een nationale exceptie van billijkheid werd dus aanvaard, hoewel ze een beperking inhield van
een europese regel.

Ook in een aantal andere gevallen werden wel excepties ten gronde aanvaard die het nationale
recht aanbrengt op op gemeenschapsrecht gegronde rechten of verplichtingen. Het gaat dan wel
om beperkingen die algemeen gesproken ook in het gemeenschapsrecht  in beginsel worden
erkend : overmacht (zie de bespreking verder), rechtsmisbruik (arrest-Diamantis

474
),

toepassing van het afwentelingsbeginsel (zie hoger de zaak-Just), enz.  De redenering hierbij is
niet fundamenteel verschillend van de redenering dat nationale verjaringstermijnen bij gebrek
aan harmonisatie kunnen worden toegepast op europese rechten, aangezien de verjaring toch
beantwoordt aan het ook communautair erkende beginsel van rechtszekerheid.

93 QUATER : SLOTBESCHOUWING - Na gedurende een hele periode de effectiviteit van
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 HJEG 19-5-1998, 132/95, Jensen t. Landbrugsministeriet.
472

  HJEG 28-6-1977, 118/76, Balkan-Import-Export t. Hauptzollamt Berlin-Packhof.
473

  HJEG 27-5-1982, Otto Reichelt GmbH t. Hauptzollamt Berlin-Süd.
474

 HJEG 23-3-2000, C-373/97, Diamantis.
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gemeenschapsrecht verregaand te hebben doorgedrukt, is het HJEG de laatste jaren
voorzichtiger geworden. Een te verregaande inmenging doet immers de samenhangen van het
nationale recht springen, tenzij dat laatste zich volledig aanpast aan het Europees recht. Dat
laatste is immers vaak niet wenselijk, omdat de normen van gemeenschapsrecht gemaakt zijn
voor bijzondere gevallen, die niet echt representatief zijn voor rechtsgeschillen in het algemeen.
Een eenzijdige gerichtheid daarop leidt tot scheeftrekkingen : het is immers niét zo dat de door
het gemeenschapsrecht toegekende subjektieve rechten noodzakelijk belangrijker moeten
worden geacht dan vele anderen door het nationale recht (of andere normen van internationaal
recht) toegekende rechten

475
. De aanvaardbaarheid van voor de toepassing van gemeenschaps-

recht relevante nationale regels moet daarom veeleer algemeen worden bekeken dan enkel in het
licht van op gemeenschapsrecht gegronde subjektieve rechten.

3. NEGATIEVE CORRECTIES

94. NEGATIEVE CORRECTIE LIDSTATELIJK RECHT, BV. BEPERKING INTELLEK-
TUELE RECHTEN - De mogelijke beperking van een door het lidstatelijk recht toegelaten
beroep op het vertrouwensbeginsel door steunontvangers kan ook reeds als een voorbeeld van
een “negatieve correctie”, d.i. inperking van door het lidstatelijk recht toegekende subjektieve
rechten, worden beschouwd.

Andere voorbeelden van dergelijke inperking zijn duidelijk te vinden in het recht van de
intellektuele eigendom

476
 : de lidstatelijke intellektuele rechten worden beperkt tot een naar

Europese maatstaven “normale” omvang. Deze rechten worden beperkt tot hun “s p e c i -
f i e k  v o o r w e r p ”.

Verder worden zij beperkt door het zgn. gemeenschapsrechtelijk u i t p u t t i n g s b e g i n -
s e l  : indien producten ergens in de Europese gemeenschap (nu uitgebreid tot de EER, d.i. de
“europese economische ruimte”) met instemming van de houder van het intellektueel recht in
het verkeer worden gebracht, kan deze houder zich niet verzetten tegen het vrij verkeer en de
vrije verhandeling van die producten in de hele Gemeenschap, dus ook niet naar uitvoer naar
een andere lidstaat en verhandeling aldaar

477
. Indien in de lidstaat van invoer de houder van het
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 Argumen ook gebruikt door A.g. Jacobs in zijn besluiten (n. 27) voor de arresten HJEG 14-12-1995, Van
Schyndel en Van Veen.
476

 Literatuur : F. GOTZEN, "La libre circulation des produits couverts par un droit de propriété intellectuelle
dans la jurisprudence de la Cour de justice", R.T.D.Comm.D.Econ., 1985, 469 v.: R. SACK, "Die Erschöpfung
von Markenrechten nach Europäischem Recht", RIW  1994, 897; VAN HOOF, "Overdracht van intellectuele
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46 v.; T. LÜDER, “Die Angst vor der Verhältnismäßigkeitsprüfung bei der Abwägung zwischen nationalem
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 Omgekeerd mogen de lidstaten dit uitputtingsbeginsel niet uitbreiden tot gevallen waarin het product
buiten de EER in het verkeer is gebracht; op dit punt is het merkenrecht van de lidstaten door een Richtlijn
eenvormig gemaakt (zie HJEG 16-7-1998, 355/96, Silhouette t. Hartlauer; HJEG 1-7-1999, 173/98,
Sebago t. GB Unic). Zie ook HJEG 20-11-2001, C-414/99, C-415/99 en C-416/99, Zino Davidoff SA tegen
A & G Imports Ltd, Levi Strauss t. Tesco : de parallel-invoerder van merkproducten die buiten de EER op
de markt gebracht zijn kan ook geen beroep doen op een zgn. stilzwijgende toestemminbg van de
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intellektueel recht een andere is, dan die van het land waar het product het eerst in het verkeer
is gebracht, dan kan deze dat in beginsel wel, maar ook niet wanneer hij tot hetzelfde concern
behoort (Phytheron-arrest

478
). Dit uitputtingsbeginsel geldt voor het distributierecht, niet voor

verhuurrechten
479

.

Het “specifiek voorwerp” van de verschillende intellektuele eigendomsrechten werd door het
de Europese rechtspraak vrij nauwkeurig omschreven, bv. :
- voor het auteursrecht in de arresten-Deutsche Grammophon en Musiek Vertrieb
Membran

480
;

- voor het oktrooirecht in de arresten-Centrafarm, Merck t. Stephar, Generics, Merck &
Beecham

481
, meer bepaald over de vraag wanneer er sprake is van instemming van de

oktrooihouder;
- voor verschillende aspekten van het merkenrecht :
--- gebruikt op de verpakking : meer bepaald in de geneesmiddelensektor hebben producenten-
merkhouders getracht om het vrij verkeer te omzeilen door in elk land andere soorten
verpakking op de markt te brengen (andere hoeveelheden per verpakking bv., of andere
merknamen

482
) om zo de markten af te schermen; parallel-invoerders dienden aldus de

geneesmiddelen om te pakken naar andere hoeveelheden e.d. Op grond van hun merkenrecht
proberen de producenten zich tegen ompakking door die parallel-invoerder te verzetten
(waarbij ofwel het oorspronkelijke merk zichtbaar bleef ofwel opnieuw werd aangebracht op
de nieuwe verpakking). Het HJEG heeft een zeer gedetailleerde uitwerking gegeven aan de
genoemde beginselen (uitputting, specifiek voorwerp) in een reeks “ompakkings”-arresten

483
 -

d.i. de arresten die de voorwaarden uitwerken waaronder ompakking is toegestaan. Vgl. ook
voor heretikettering (in casu van whisky) het arrest-Loendersloot

484
.

--- gebruikt in reklame voor de verkoop van producten : In het arrest Christian Dior t. Evora
(Kruidvat)

485
 werd beslist dat de merkhouder zich ook niet kon verzetten tegen het feit dat een

                                                                                                                                                 
merkhouder met het binnen de EER op de markt brengen door die invoerder, tenzij d eteostemming met
zekerheid is gegeven.
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en Beecham t. Europharm.
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  HJEG 23-5-1978, 102/77, Hoffmann-La Roche t. Centrafarm; meerdere arresten HJEG 11-7-1996, Bristol-
Myers Squibb t. Paranova, 427/93 e.a., Eurim t. Beiersdorf, 71-73/94, en MPA Pharma t. Rhône-Poulenc,
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 HJEG 11-11-1997, 349/95, Loendersloot t. Ballantine & Son.
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 HJEG 4-11-1997, C337/95, Parfums Christian Dior t. Evora BV. Kruidvat had in haar publiciteitsfolders
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wederverkoper (die gerechtigd is de merkproducten te verkopen) het merk ook gebruikt om
voor zijn verkoop van die producten publiciteit te maken op een in de sector gebruikelijke
wijze.
--- gebruikt om diensten in verband met merkproducten aan te bieden, bv. “herstelling van
BMW’s” - arrest-BMW t. Deenik

486
 (toegelaten op grond van art. 6 Merkenrechtrichtlijn, voor

zover niet oneerlijk of deloyaal gebruikt).

In de gemeenschapsrechten zoals het gemeenschapsmerk en het gemeenschapskwekersrecht
wordt het uitputtingsbeginsel uitdrukkelijk in de verordening vermeld (bv. art. 16 Vo. 2100/94
gemeenschapskwekersrecht), en wordt het specifiek voorwerp aldaar omschreven. Sinds enige
jaren zijn de beginselen nu ook in het merkenrecht van de lidstaten opgenomen, dat immers
werd aangepast aan RL 89/104 van 21-12-1988, waarvan art. 7 een volledige regeling bevat

487
.

Toch blijft de Europese beperking van de intellektuele eigendomsrechten maar gering en
betekenen zij in werkelijkheid nog steeds een wellicht bovenmatige belemmering van het vrij
verkeer van goederen. Dit zal overigens blijven bestaan, zolang men niet, zoals bv. voor
merken in de Benelux, verbiedt om nog intellektuele rechten te deponeren per lidstaat (in
plaats van voor de gehele gemeenschap) en zelfs bestaande rechten op te splitsen, door bv. het
merk voor één of meer lidstaten over te dragen en voor andere niet

488
.

94BIS. CORRECTIE VAN HET NAAMRECHT : KONSTANTINIDES - Tot op welke
domeinen het gemeenschapsrecht, en meer bepaald de beginselen inzake vrij verkeer, kan
doorwerken, wordt treffend geïllustreerd door het arrest-Konstantinides

489
. In dat arrest werd

aan een Griek die in Duitsland zijn beroep uitoefende het recht gegeven zijn griekse naam te
transkriberen (spellen in het latijnse alfabet) op een wijze die hem voor zijn patiënten
herkenbaar maakte, en niet in de vervormde transkriptie die werd voorgeschreven door een
nochtans door Duitsland en Griekenland goedgekeurde internationale norm.

C. UITZICHTEN

95. EEN FEDERAAL “IUS COMMUNE”? - Volle werking leidt dus naar fragmenten van een
Europees “federaal” “ius commune” voor de niet geregelde opzichten van problemen met een
gemeenschapsrechtelijk aspekt.

Over de vraag hoever zo’n federaal recht kan reiken, en of het wenselijk is, bestaat er natuurlijk

                                                                                                                                                 
foto’s van de door haar verkochte parfums van Dior opgenomen, zeer tegen de zin van Dior, die niet wneste dat
Kruidvat parfums van Dior verkocht omdat dit de reputatie van het merk zou schaden.
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 HJEG 30-3-1993, 168/91, Konstantinides t. Stadt Altensteig, o.m. besproken door R. LAWSON in CMLR
1994, 395 v.



137

geen eensgezindheid
490

.

Dezelfde diskussie is ook in de VS gevoerd. Daar besliste hetSupreme Court in 1938 in het
arrest Erie Railroad v. Tompkins

491
 dat er geen federaal “common law” bestaat, in de zin van

federale regels van niet-wettelijke (jurisprudentiële) aard, maar enkel het common law van de
afzonderlijke staten (naast bijzondere wettelijke rechtsregels van federale oorsprong). Het
Supreme Court acht zich grondwettelijk niet bevoegd was om een “federal common law” uit te
werken; korte tijd later oordeelde het ook dat er geen federaal conflictenrecht (IPR) bestaat,
altans dat het niet aan het Supreme Court toekomt om regels daarvoor te verwoorden

492
.

De  Amerikaanse redenering geldt niet noodzakelijk ook voor de EG. Ze is nl. ook het gevolg
van :
- enkele bijzondere kenmerken van het common law in het algemeen, zoals de traditionele
uitlegmetoden, waarin het wettelijk recht (statute law) steeds beperkend werd (wordt)
uitgelegd, en gezien als een uitzondering op de (deelstatelijke) regels van het jurisprudentiële
common law;
- de regels van het Amerikaans grondwettelijk recht (meer bepaald de bevoegdheidsverdeling
binnen de federale staat).

In de EG lijkt het HJEG zijn bevoegdheid ruimer te interpreteren dan in de VS. Goede
voorbeelden daarvan hebben we hierboven reeds gezien, bij de uitbreidende  uitleg van de eisen
van daadwerkelijke rechtsbescherming door de lidstaten. Bekijkt men de Francovich-
aansprakelijkheid en de zo dadelijk te bespreken aansprakelijkheid in het raam van art. 288 (ex-
215) EG, dan lijkt er een kern van gemeenschappelijk aansprakelijkheidsrecht aanwezig,
minstens wat betreft de overheidsaansprakelijkheid. In het contractenrecht ligt dit een stuk
moeilijker, al zijn er contracten die verwijzen naar de gemeenschappelijke beginselen van de
lidstaten (zie bv. HJEG 1976, Mills v. European Investment Bank).

Verder zal uit het volgende hoofdstuk blijken dat voor meerdere problemen in het algemeen
verbintenissenrecht, die betrekking hebben op verbintenissen die uit het gemeenschapsrecht
ontstaan (naast de schadevergoedingsplicht gaat het vaak  om een verbintenis tot betaling van
een geldsom zijn), het HJEG een “autonome” rechtsregel formuleert op grond van algemene
rechtsbeginselen of regels die gemeenschappelijk zijn aan het recht van de lidstaten. Gemene
begrippen werden bv. ook voor het recht van de onverschuldigde betaling, ontwikkeld. In het
IDE-arrest

493
, dat betrekking had op contractuele aansprakelijkheid in een overeenkomst

tussen een bedrijf (IDE) en de Commissie, werd deze contractuele aansprakelijkheid uitvoerig
onderzocht zonder ook maar enigszins te verwijzen naar het lidstatelijke recht dat formeel
gezien van toepassing was (in casu Luxemburgs recht). Ook in andere arresten legt het HJEG
regels van overeenkomstenrecht uit zonder dat men ook maar de vraag stelt welk nationaal
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  HJEG 20-2-1997, 114/94, IDE t. Commissie.
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recht van toepassing is
494

. Dit wijst op een neiging om in overeenkomsten met EG-instellingen
zelf toch een soort federaal overeenkomstenrecht toe te passen. Voor andere problemen heeft
het HJEG de vraag in het verleden wel meermaals proberen te ontwijken

495
. Is er rechtskeuze

in de overeenkomst, dan past het Hof wel dat gekozen recht toe
496

.

Een belangrijke stap naar de harmonisatie van het verbintenissenrecht zou kunnen worden
gezet indien de ontwerp-richtlijn over de verkoop van en waarborgen voor verbruiksgoederen
wordt ingevoerd. Deze tekst wil immers bepaalde regels die gelijkaardig zijn aan die van het
internationaal kooprecht (CISG) invoeren in het inwendige kooprecht van de lidstaten, altans
voor verbruikersovereenkomsten

497
. En het kooprecht is steeds de gangmaker geweest van het

algemeen verbintenissenrecht.

96. HARMONISATIE PROCESRECHT ? - Ten slotte kan ook melding gemaakt worden van
het in 1994 gepubliceerde ontwerp voor een verdere harmonisatie van het procesrecht in
Europa, dat de vorm van een voorstel van EG-richtlijn heeft en veeleer een hele reeks
bijzondere harmonisatiemaatregelen beoogt dan een algemene kodifikatie

498
. Formeel betreft

het hier echter wel een harmonisatie door middel van aanpassing van de wetgeving van de
lidstaten en niet de ontwikkeling van een federale regeling in zijn eigen recht.

D. DOORWERKING IN HET LIDSTATELIJKE RECHT.

97. DOORWERKING VAN REGELS VAN GEMEENSCHAPSRECHT NAAR
RECHTSVERHOUDINGEN VAN LOUTER LIDSTATELIJK RECHT - De terzijdestelling
van lidstatelijke rechtsregels als strijdig met het gemeenschapsrecht in rechtsverhoudingen die
mede door het gemeenschapsrecht worden bepaald, doet een vraag rijzen van nationaal
grondwettelijk recht, namelijk of het verantwoord is om deze rechtsregels in stand te houden in
zuiver interne rechtsverhoudingen. Deze worden daardoor nl. gediscrimineerd t.o.v. de eerste,
tenzij men de regel ook voor zuiver inwendige verhoudingen terzijdestelt. Of dit moet, is een
vraag van lidstatelijk grondwettelijk recht (grondwettelijk gelijkheidsbeginsel). Dit
gelijkheidsbeginsel kan leiden tot een zogenaamd “homogenit eit sbeginsel”.
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Meerdere lidstaten hebben reeds gekozen voor een homogenisering van de regels voor
bepaalde zuiver interne geschillen en die met een gemeenschapsrechtelijk aspekt, waarbij het
gemeenschapsrecht “overstroomt” in zuiver interne verhoudingen.

Een voorbeeld daarvan is de doorwerking van het arrest-Factortame-I in het inwendige
Spaanse en Engelse recht betreffende het kort geding tegen de overheid

499
, en de doorwerking

van gemeenschapsrechtelijke regels inzake kort geding tegen de overheid in aanbestedingszaken
in het interne Franse recht betreffende een dergelijk kort geding.  

Ook op andere vlakken, meer bepaald in het bestuursrecht, komt dit reeds tot uiting
500

.

Omgekeerd is het HJEG niet ongevoelig voor het probleem van de Inländerdiskriminierung :
in het arrest Leur-Bloem

501
 werd een prejudiciële vraag van een Nederlandse rechter ont-

vankelijk verklaard, alhoewel het om een zuiver interne zaak ging (de Nederlandse wetgever
had de gemeenschapsregel uitgebreid tot zuiver interne verhoudingen - homogenisering), en wel
omdat het Hof het vermijden van Inländerdiskriminierung als een voldoende belang
aanvaardde om de gemeenschapsrechtelijke regel in dit geval uit te leggen. Vgl. eerder ook het
arrest-Giloy

502
, m.b.t. een geval waarin de Duitse wetgever europeesrechtelijke regels ook van

toepassing had verklaard op zuiver interne verhoudingen.

Aangezien het gemeenschapsrecht in beginsel ontwikkeld wordt op basis van beginselen die
men heeft gevonden in de lidstaten, is deze homogenisering dus ook onrechtstreeks een
transplantatie van regels uit één lidstaat naar een andere. Het is dan ook niet verwonderlijk dat
in het proces van Europese integratie ook lidstatelijke rechters ook in andere domeinen terug
gevoeliger worden voor oplossingen uit andere lidstaten (dat de wetgevers vaak kopiëren uit
andere landen werd hoger reeds besproken) - hiermee sluit men terug aan bij het oude ius
commune, dat de verwijz ing naar het  ius  alter i loci  als  een belangrijke
uit legwijz e kende

503
.

In het arrest-ICI/Kenneth Hall Colmer
504

 verduidelijkte het HJEG wel dat de nationale rechter

                                                
499

 House of Lords  1993, M. v. Home Office, 3 WLR 433, 3 AllER 537, Public Law 1993, 519; Tribunal
Supremo, 20-12-1990, Rep. de jurisprudencia 1990, 10412. Zie verder W. van GERVEN, “In het verleden ligt
de toekomst van een Europees ius commune”, RW  1995-96, 1430; -, “Bridging the gap between community
and national laws : towards a principle of homogeneity in the field of legal remedies ?”, CMLR 1995, 679 v.;
BARAV, “Omnipotent Courts”, in Essays in honour of H.G. Schermers, II, 265 v.; B. LE BAUT-
FERRARESE, R. Dalloz 1998, Chron. (307) 310; A. TIZZANO, “L’influence du droit communautaire sur le
droit administratif italien”, AJDA 1996, n° spécial, p. 129 v..
500

  Zie R. CARANTA, “Learning from our Neighbours : Public Law remedies Homogenization from Bottom
Up”, Maastricht Journal 1997, 220 v., onder meer met toepassingen van het vertrouwensbeginsel.
501

 HJEG 17-7-1997, 28/95, Leur-Bloem t. Inspecteur Belastingdienst.
502

 HJEG 26-11-1996, 130/95, Giloy.
503

 R. CARANTA, Maastricht Journal 1997, (220) 242; H.J. BERMAN & C. REID Jr., “Römisches recht in
Europa und das jus commune”, ZEuP 1995, (3) 30.
504

 HJEG 16-7-1998, 264/96, ICI t. Kenneth Hall Colmer.
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niet verplicht is om in zo’n geval de wettelijke regeling ook in niet-communautaire gevallen in
overeenstemming met het gemeenschapsrecht uit te leggen. Wel moet de bevoegde nationale
instelling - d.i. de wetgever - ervoor zorgen dat een verschil in interpretatie naargelang het om
een communautair of een zuiver lidstatelijk geschil gaat, geen voor het gemeenschapsrecht
nadelige rechtsonzekerheid schept (dit laatste is te beschouwen als een toepassing van art. 10
(ex-5) EG).
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HOOFDSTUK VII AANSPRAKELIJKHEID WEGENS
SCHENDING VAN GEMEENSCHAPSRECHT

64. INLEIDING - De meest spektakulaire Europese rechtspraak betreft wel de rechtspraak
waarmee het HJEG de aansprakelijkheid wegens schending van het gemeenschapsrecht van
enerzijds de Europese instellingen zelf, anderzijds de lidstaten heeft uitgebouwd. Het Hof
achtte zich daartoe bevoegd op grond van art. 164 EG

505
 en vond in art. 288 (ex-215) lid 2 EG

een bepaling die de wijze van uitleg of rechtsvinding bepaalde, namelijk het vinden van de
beginselen die gemeenschappelijk zijn aan de rechtsstelsels van de lidstaten. Op deze
uitlegwijze zelf werd nader ingegaan in hoofdstuk VI.

1. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GEMEENSCHAPS-
INSTELLINGEN (288 (ex-215) lid 2 EG)

65. DE AANPRAKELIJKHEID VAN DE GEMEENSCHAPSINSTELLINGEN (ART. 288
(ex-215) EG) - INLEIDING - Zoals hierboven reeds gesteld, is de aansprakelijkheid van de
lidstaten voor de niet-nakoming van het gemeenschapsrecht, en meer bepaald de aansprakelijk-
heid voor gebrekkige wetgeving (normatieve handelingen) grotendeels gemodelleerd op deze
van de gemeenschapsinstellingen zelf. Deze nu wordt geregeld door art. 288 (ex-215) EG,
waarvan lid 2 bepaalt : “Inzake de niet-contractuele aansprakelijkheid moet de Gemeenschap
overeenkomstig de algemene beginselen welke de rechtsstelsels der lidstaten gemeen hebben, de
schade vergoeden die door haar instellingen of door haar personeelsleden in de uitoefening van
hun functies is veroorzaakt”

506
.

                                                
505

 Art. 220 : “Het Hof van Justitie verzekert de eerbiediging van het recht bij de uitlegging en toepassing van
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Don Manuel Diez de Velasco, Tecnos 1993, p. 933 v.; T. HEUKELS, "De niet-contractuele aansprakelijkheid
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Op grond van deze bepaling hebben partikulieren niet enkel de mogelijkheid om bij de
Europese rechtskolleges tegen Gemeenschapsinstellingen de nietigverklaring te vorderen van
een handeling die of van een nalaten dat hen rechtstreeks en individueel raakt (art. 230 (ex-173)
c.q. art. 232 (ex-175) EG), maar ook vergoeding van schade waarvoor de Gemeenschap
krachtens gemeenschappelijke beginselen van aansprakelijkheidsrecht aansprakelijk is (art. 288
(ex-215) lid 2 EG). Voor dergelijke vorderingen zijn de lidstatelijke rechters niet bevoegd.

In de loop der jaren heeft het HJEG de voorwaarden voor deze aansprakelijkheid nader
uitgewerkt. We bespreken ze eerst in het algemeen, en vervolgens de beperkingen die gelden bij
aansprakelijkheid voor normatieve handelingen. Vervolgens bespreken we de verhouding
tussen deze aansprakelijkheid en die van de lidstaten zelf, alvorens deze laatste op zichzelf te
bespreken.

66. BEGINSELEN VAN AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT, ZOALS GEHANTEERD
VOOR DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GEMEENSCHAP ZELF (ART. 288 (ex-
215) lid 2 EG) - De meeste vragen komen reeds aan bod in Kampffmeijer-I

507
 (vervolgarrest op

het hoger besproken arrest-Töpfer).

a) Fout (schuld en onrechtmatigheid
508

).

- vereiste van “fout” of “onrechtmatig handelen”
509

. Een “ernstige” fout is niet vereist (zie
evenwel verder de beperking bij aansprakelijkheid voor normatieve handelingen)
- Bij nader toezien bestaat de fout uit twee elementen : schuld en onrechtmatigheid. Die
onrechtmatigheid wordt - anders dan in België - in beginsel relatief beoordeeld: de geschonden
rechtsregel moet bestemd zijn tot bescherming van de schadelijder (leer van de relatieve
onrechtmatigheid of Schutznormleer). Deze wordt door de Europese rechtspraak wel vrij ruim
uitgelegd (zie nogmaals Kampffmeijer-I).

b) Oorzakelijk verband en eisen gesteld aan de schade.

Deze kunnen worden geïllustreerd aan de hand van de volgende arresten :
- zie in het arrest Kampffmeijer-I de onderscheiding tussen drie soorten schade (betaalde
invoerheffingen; betaalde schadevergoeding wegens omwille van de heffing niet uitgevoerde
overeenkomsten; gederfde winst voor nog niet gesloten overeenkomsten; de eerste twee
kwamen voor vergoeding in aanmerking, bij de derde was het oorzakelijk verband te onzeker).

                                                                                                                                                 
1992, 191 v.; M. WATHELET & S. van RAEPENBUSCH, “La responsabilité des Etats Membres en cas de
violation du droit communautaire. Vers un alignement de la responsabilité de l’état sur celle de la Communauté
ou l’inverse ?”, Cah.Dr.E. 1997, 13 v.
507

 HJEG 14-7-1967, 5,7,13-24/67, Kampffmeijer-I.
508

 Zie over deze begrippen o.m. J. HERBOTS, “La responsabilité délictuelle des personnes privées pour
violation du droit communautaire”, JT 1995, 225 v.
509

 HJEG 14-7-1967, Kampffmeijer-I; zie bv. ook HJEG 28-4-1971, 4/69, Lütticke-III.
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- In de quellmehl- en maïsgrieszaken
510

 werd beslist dat de schade die de grenzen van de
economische risiko’s, welke inherent zijn aan de ondernemersbedrijvigheden in de betrokken
sektor, niet te buiten gaat, niet wordt vergoed. Dit kan begrepen worden als een precisering
van het vereiste dat de schade zeker moet zijn, dan wel van het vereiste oorzakelijk verband

511
.

- vergoeding wordt ook niet toegekend wanneer het oorzakelijk verband te verwijderd is
(remoteness of damage)

512
.

Zie ook het arrest-Embassy Limousines, waar tot een precontractuele aansprakelijkheid van de
EG werd besloten

513
 wegens onzorgvuldigheid bij het afbreken van onderhandelingen :

- geen gederfde winst;
- evenmin de kosten eigen aan de deelneming aan een aanbesteding
- wel de andere gemaakte kosten : kosten gemaakt wegens de overtuiging dat zij de opdracht
zou krijgen, kosten voor aanwerving van het vereiste personeel en kosten voor
onderhandelingen van de contracten nodig voor de uitvoering van de (gemiste) opdracht.
Het gaat hier dus om het “negatief belang”, en niet om het “positief contractsbelang” (het
voordeel dat men uit de overeenkomst zou hebben gehaald).

c) Vergoedende rente.

- zeker vanaf het vonnis; het Hof bepaalt dan ook de rentevoet - vaak 6 tot 8 %;
- over de tussenperiode is het een vraag van begroting van de schade; bij aansprakelijkheid van
Europese instellingen moet die vraag naar gemeenschapsrecht worden opgelost.

d) Schadebeperkingsplicht; afwentelingsbeginsel.

Verder erkent het HJEG ook de verplichting om redelijke maatregelen te nemen ter beperking
van de schade (zie verder het arrest Mulder en Heinemann, waar deze verplichting de vorm
aanneemt van een voordeelsaftrek van de intussen uit vervangingsbedrijvigheden gehaalde
inkomsten én van de inkomsten die zij zouden behaald hadden indien zij in de mate van het
redelijke vervangingsbedrijvigheden hadden ondernomen) (zie eerder reeds Kampffmeijer-I en
Ireks-Arkady e.a.

514
). Zie ook Stanley Adams I (de zaak van de ex-werknemer van Hoffmann-

La Roche die de informatie bezorgde over de misbruiken waaraan het bedrijf zich schuldig
maakte, en die door onzorgvuldigheden van de Europese administratie grote problemen kreeg
met de Zwitserse overheid

515
).

                                                
510

 HJEG 4-10-1979, 238/78 Ireks-Arkady, 241-242/78, 245/78 en 250/78, DGV, 261-262/78, Interquell stärke
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 Vgl. ook HJEG 25-5-1978 Bayerische HNL, 83/76, 94/76, 4/77, 15/77 en 40/77.
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 HJEG 17-12-1998, 203/96, Embassy Limousines t. Europees Parlement
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 HJEG 14-7-1967, Kampffmeijer-I; HJEG 4-10-1979, 238/78 Ireks-Arkady, 241-242/78, 245/78 en 250/78,
DGV, 261-262/78.
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 HJEG 7-11-1985, Stanley Adams I, 145/83
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Daarmee samen hangt ook het afwentelingsbeginsel : de schade die werd afgewenteld (of door
een normaal zorgvuldig persoon had kunnen worden afgewenteld) wordt niet nogmaals vergoed
- zie bv. de quellmehl- en griesmeelarresten

516
.

e) Deklaratore uitspraak mogelijk.

In een volgend arrest-Kampffmeijer (IV) werd beslist dat ook een deklaratoor vonnis (d.i. een
vonnis tot verklaring van recht) kan worden gevorderd worden

517
.

f)  Verjaring.

De vordering verjaart na 5 jaar. Is de schade over een langere periode gespreid, dan is de
vordering enkel verjaard voor de schade die is geleden méér dan 5 jaar voor de eerste
stuitingsdaad

518
.

Heeft de gemeenschap eenmaal aanvaard dat een bepaalde handeling voldoende is, dan stuit dit
ook de verjaring en kan deze niet meer worden opgeworpen

519
.

g) Gemeenschaps- of lidstatelijke regels ?

Bij de aansprakelijkheid ex art. 288 (ex-215) lid 2 EG worden a l l e  aspekten van de vraag
uitsluitend door gemeenschapsrecht bepaald. Zo bv. wordt ook de rentevoet bepaald door
gemeenschapsrecht, en wordt daarvoor niet verwezen naar een toepasselijk lidstatelijk recht.
Zo bv. wordt een gemeenschapsrechtelijk afwentelingsbeginsel toegepast, ongeacht of dit in
het lidstatelijk recht van de desbetreffende lidstaat bestaat. In andere soorten geschillen
daarentegen zou het afwentelingsbeginsel maar aanvaard worden in zoverre het ook bestaat
voor soortgelijke vorderingen gegrond op lidstatelijk recht

520
; treedt de verjaring pas in na het

verstrijken van de termijn van lidstatelijk recht, enz.

67. VERHOUDING NIETIGVERKLARING - AANSPRAKELIJKHEID - De arresten- Lütticke-III,

Ludwigshafener Walzmühle Erling en -Krohn 
521

 brachten ook meer duidelijkheid over de vraag of vergoeding

kan worden gevorderd van schade veroorzaakt door een rechtshandeling van de EG, indien niet eerst de nietigver-

klaring daarvan wordt gevraagd aan het HJEG, of indien die nietigverklaring niet meer kan worden gevraagd

(wegens verjaring e.d.). Het antwoord op die vraag was bevestigend, tenzij in het bijzondere geval waarin de

gevorderde vergoeding niets anders is dan het bedrag dat men ingevolge de niet of niet tijdig aangevochten
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 HJEG 1976, 56-66/74, Kampffmeyer t. Commissie en Raad.
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 Zie HJEG 16-4-1997, 20/94, Hartmann t. Raad EU; HJEG 16-4-1997, 554/93, Saint & Murray t. Raad EU.
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 HJEG 16-4-1997, 20/94, Hartmann t. Raad EU.
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beslissing heeft moeten betalen, omdat dan het werkelijk voorwerp de nietigverklaring zou zijn (vgl. Belgische

rechtspraak over verhouding Raad van State - rechterlijke macht, met als maatstaf het “werkelijk voorwerp” van

de vordering) (zie evenwel voor nuances de quellmehl- en maïsgrieszaken
522

. Wel zou het feit niet eerder de

nietigverklaring te hebben gevorderd, wanneer zulks mogelijk is (partikulieren hebben maar een beperkte

rechtstreekse toegang tot de Europese rechter)  een tekortkoming kunnen uitmaken aan de schadebeperkingsplicht

en zo tot een vermindering van vergoeding kunnen leiden.

68. AANSPRAKELIJKHEID VOOR NORMATIEVE HANDELINGEN - BEGINSELEN -
Wanneer het handelen (of verzuim) waarvoor de Gemeenschap aansprakelijk wordt gesteld
van wet gevende aard is, wordt deze aansprakelijkheid volgens een vaste Europese
rechtspraak bep erkt  t ot  gevallen van “ voldoende gekwalificeerde schending van
een t er bescherming van p art ikulieren gegeven hogere recht s regel” - vandaar de
z gn. Schöppens tedt-formule uit  1971 en s indsdien vas t e recht sp raak

523
.

Aangezien volgens het arrest Brasserie du Pêcheur en Factortame (zie verder) de
aansprakelijkheid van de Europese instellingen en die van de lidstaten in beginsel op dezelfde
wijze moet worden beoordeeld, zijn de arresten inzake aansprakelijkheid voor normatieve
handelingen nu van belang zowel voor de aansprakelijkheid van de Europese instellingen als
voor die van de lidstaten.

a) Toepassingsgebied :

“wetgevende bedrijvigheid” in een vrij ruime zin, d.i.
- normatieve handelingen die economische beleidskeuzen impliceren
- uitoefening van een voor de uitvoering van het beleid onontbeerlijke ruime diskretionaire
bevoegdheid.

b) Aansprakelijkheidsvoorwaarden :

Een “voldoende gekwalificeerde schending van een ter bescherming van partikulieren gegeven
hogere rechtsregel”.

1° Onrechtmatigheidskriteria :  

Het moet gaan om de schending van een hogere rechtsregel, in beginsel een van zgn
“grondwettelijke rang”. Dergelijke “grondwettelijke rang” (nl. als hogere rechtsregel) hebben
echter niet alleen de Verdragsbepalingen (primair gemeenschapsrecht) maar ook de meeste door
de Europese rechtspraak erkende algemene rechtsbeginselen, zoals bv. het vertrouwens-
beginsel, het evenredigheidsbeginsel, het verbod van terugwerkende kracht, het

                                                
522

 HJEG 4-10-1979, 238/78 Ireks-Arkady, 241-242/78, 245/78 en 250/78, DGV, 261-262/78, Interquell stärke
Chemie en Diamalt en 64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 en 45/79 Dumortier.
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  HJEG 2-12-1971, 5/71 Zuckerfabrik Schöppenstedt; HJEG 14-5-1975, 74/74, CNTA; HJEG 31-3-1977, 54
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HJEG 8-2-2000, 17/98, Emesa Sugar t. Aruba.
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gelijkheidsbeginsel (deze worden verder besproken in hoofdstuk VI). Het Hof heeft deze
status toegekend aan de algemene rechtsbeginselen op grond van art. 220 (ex-164) EG.

De norm moet gegeven zijn “ter bescherming van partikulieren”. Dit is opnieuw de
“Schutznormleer” (dit wordt echter wel vrij snel aangenomen; evenwel niet bv. voor de
bevoegdheidsverdeling tussen de gemeenschapsinstellingen, arrest-Vreugdenhil

524
).

2° Engere schuldmaatstaf.

In plaats van een gewone fout is verder een “voldoende gekwalificeerde” schending vereist. Dit
omvat o.m. (maar niet uitsluitend) een (klaarblijkelijk ernstige) bevoegdheidsoverschrijding.
Van een voldoende gekwalificeerde schending is geen sprake indien de beslissing werd genomen
zoals ze genomen werd wegens een hoger belang.

In het arrest-Bergaderm & Goupil
525

 stelt het Hof uitdrukkelijk dat bij diskretionaire
bevoegdheden een kennelijke en ernstige bevoegdheidsoverschrijding vereist is, terwijl in geval
er slechts een zeer beperkte of geheel geen beoordelingsruimte is voor de lidstaten, de enkele
inbreuk reeds voldoende gekwalificeerd is (vgl. verder het arrest-Norbrook).

c) Andere vereisten :

Voorheen eiste het HJEG ook dat het om een “bijzondere schade” en een beperkte groep
schadelijders gaat. Genoemde eisen zijn echter niet gerechtvaardigd bij een voldoende
gekwalificeerde schending, en zijn veeleer eisen die kunnen worden gesteld aan
aansprakelijkheid voor rechtmatige daad. Sedert het arrest-Mulder-II en Heinemann

526
 is het

bij foutaansprakelijkheid voldoende dat de schadelijders een “duidelijk afgebakende groep”
vormen.

69. AANSPRAKELIJKHEID VOOR NORMATIEVE HANDELINGEN - TOEPASSIN-
GEN

1)Quellmehl-vervolg-zaken
527

. Zie verder hieronder.

2) De arresten- Stahlwerke Peine-Salzgitter 
528

; het betrof hier wel vorderingen gegrond op art.
40 EGKS, waarvan de regeling toch enigszins anders is dan die van 288 (ex-215) lid 2 EG.
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 HJEG 13-3-1992, 282/90, Vreugdenhil t. Commissie.
525

 HJEG 4-7-2000, 352/98, Laboratoires Bergaderm en Goupil t. Commissie (in casu geen schending
aangenomen bij de vaststelling van een richtlijn).
526

 HJEG 19-5-1992, nr. 104/89 en 37/90, Mulder-II en Heinemann.
527

  HJEG 4-10-1979 nr. 262-262/78 Interquell stärke Chemie & Diamalt.
528

 HJEG 14-7-1988, Stahlwerke Peine-Salzgitter en Hoogovens Groep t. Commissie, 33, 44, 110, 226 en
285/86 en GEAEG 27-6-1991, 120/89, Stahlwerke Peine-Salzgitter t. Commissie.
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3)Sofrimport
529

: een schorsing van afgifte van invoercertifikaten ook toepasselijk maken op
producten die reeds onderweg zijn naar de Gemeenschap is een voldoende ernstige schending
van het vertrouwensbeginsel; het betreft ook schade die de normale bedrijfsrisiko’s
overschrijdt. Zie evenwel verder nr. 99 over de vraag wanneer er schending is van het
vertrouwensbeginsel.

4) melkquota (SLOM-boeren)-vervolgarresten. Hoger werden reeds de arresten Mulder(-I) en
von Deetzen

530
 en -Spagl  en Pastätter

531
besproken, waarin verordeningen vernietigd werden

wegens schending van het vertrouwensbeginsel.
De eerste vernietiging ging ook gepaard met een aansprakelijkheid van de EG wegens
voldoende gekwalificeerde fout, de tweede niet meer - zie daarvoor het (tussen)arrest Mulder-
II en Heinemann

532
:

- de aanvankelijke algehele uitsluiting van melkquota werd inderdaad beschouwd als een
voldoende ernstige inbreuk op een hoger beginsel (vertrouwensbeginsel);
- de door Vo. 764/89 ingestelde beperking van het toch toegekende quotum van 60 %,
beperking die door het HJEG vernietigd werd in de arresten Spagl en Pastätter, werd niet als
een voldoende ernstige schending beschouwd om de aansprakelijkheid van de EG mee te
brengen.
Hieruit blijkt dat het om een vraag van de vereiste schuldgraad gaat (de beslissingwas wel
objektief onrechtmatig en kon dus worden vernietigd, maar de schuld niet ernstig genoeg om
tot aansprakelijkheid voor het verleden te leiden).
Het arrest geeft ook vrij precieze maatstaven voor de berekening van de schade en de
vergoedende rente (met bepaling van de rentevoet) - die in het eindarrest van 27-1-2000 verder
werden toegepast. Ook de bewijslast werd in dat laatste nader besproken.

5) Nölle
533

: zelfs waar het om procedureregels gaat, wordt toch een marginale toetsing
toegepast.

70. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GEMEENSCHAP ZELF EN DIE VAN DE
LIDSTATEN - Aangezien de lidstaten in ruime mate betrokken zijn bij de uitvoering van het
gemeenschapsbeleid, komt het voor dat twijfel kan rijzen wie van beiden aansprakelijk dient te
worden gesteld.

Aanvankelijk oordeelde de Europese rechtspraak dat, wanneer de schade werd veroorzaakt
door lidstatelijke uitvoeringsmaatregelen, eerst de lidstatelijke overheid diende te worden
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 HJEG 26-6-1990, 152/88, Sofrimport  t. Commissie , ook in SEW 1990, 956 noot J.J. FEENSTRA. Vgl.
hoger HJEG 14-7-1967, Kampffmeijer-I.
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 HJEG 28-4-1988, 120/86 en 170/86, Mulder(-I) en von Deetzen.
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 HJEG 11-12-1990, 189 en 217/89 Spagl  en Pastätter.
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 HJEG 19-5-1992, 104/89 en 37/90, Mulder-II en Heinemann (tussenarrest), ook besproken door HEUKELS,
CMLR 1993, 369 en ROEGES, SEW 1993, 734 v. Het eindarrest werd geveld op 27-1-2000. (over de omvang
van de schadevergoeding)
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 GEAEG 18-9-1995, T-167/94, Nölle t. Raad en Commissie
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aangesproken (zie Kampffmeijer-I). Sinds de arresten Unifrex en Krohn
534

, is evenwel duidelijk
vaste rechtspraak dat dit niet langer geldt zo niet is aangetoond dat het lidstatelijke recht in
casu een daadwerkelijke bescherming biedt.

Ook rees de vraag wie aansprakelijk is in geval de schade is veroorzaakt door een lidstatelijke
maatregel die gemeenschapsbeslissingen uitvoert, meer bepaald wanneer een lidstaat verkeerde
aanwijzingen van de EG (d.i. aanwijzingen in strijd met hogere normen van
gemeenschapsrecht) heeft gevolgd. Ligt de fout bij de lidstaat, dan is deze natuurlijk
aansprakelijk (vaste rechtspraak). Ook over deze vraag bracht het arrest Krohn duidelijkheid :
men moet nagaan aan wie de schadeveroorzakende beslissing eigenlijk kan worden toegerekend;
indien de lidstaat slechts de instrukties van de EG-overheden volgde, kan de beslissing aan de
EG worden toegerekend. Een latere mededeling van haar mening door de Europese overheid, is
echter niet voldoende

535
.  In het arrest-Asteris 

536
ten slotte werd beslist dat in geval een

lidstaat géén speelruimte had bij de uitvoering en de fout dus enkel bij de EG berust, enkel
deze laatste aansprakelijk is. In dit arrest is ook beslist dat, wanneer in een eerder arrest beslist
is dat de EG niet aansprakelijk is hoewel er een objektieve onrechtmatige daad werd begaan
door de EG (en wel omdat er geen voldoende gekwalificeerde fout), men niet op dezelfde grond
schadevergoeding kan vorderen van de lidstaat.

NB. In het landbouwrecht zijn er bijzondere regels over de afrekening die achteraf tussen de
EG en de lidstaten moet worden gemaakt

537
.

Toch bevredigt de huidige toestand niet; zo bestaat er geen mogelijkheid om bv., zoals in het
Belgische recht, een veroordeling in solidum te bekomen van EG en lidstaat, wanneer beiden
een fout hebben gemaakt. Nochtans is dit beginsel min of meer gemeenschappelijk aan de
rechtsstelsels van de lidstaten

538
. De redenen hebben met de rechtsmacht te maken : de

aansprakelijkheid van EG-instellingen kan enkel door het HJEG worden beoordeeld, deze van
lidstaten door de lidstatelijke rechter. De rechtsmacht van de ene noch de andere kan op grond
van samenhang tussen beiden worden uitgebreid.

De zopas behandelde vraag betreft wel enkel de aansprakelijkheid van lidstaten, niet een
mogelijke primaire op gemeenschapsrecht gegronde betalingsverplichting (restituties,
subsidies, e.d.) - het feit dat een lidstaat deze niet betaalt wegens een verkeerde regelgeving
door de EG zelf ontslaat de lidstaat niet van de betalingsplicht

539
.
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 HJEG 1984, 281/82, Unifrex t. Commissie en Raad; HJEG 26-2-1986, 175/84, Krohn.
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 Zie bv. bv. HJEG 26-11-1975, 99/74, Société des grands moulins des Antilles t. Commissie.
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 HJEG 27-9-1988, 106-107-120/87, Asteris.
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  Zie Vo. 729/70 en R. BARENTS, “De aansprakelijkheid van lidstaten in het communautaire
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moulins des Antilles t. Commissie.
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Nu is dat onderscheid niet altijd even duidelijk. Dit kan gezien worden in de quellmehl-zaken.
Hoger werd reeds verwezen naar het voorafgaande arrest (HJEG 19-10-1977)

 540
, dat besliste

dat een bepaling van een verordening die verordening die de productiesubstituties voor
quellmehl afschafte zonder objektieve grond het gelijkheidsbeginsel schond. De EG kenden
vervolgens deze restituties wel toe met ingang van de datum van dat arrest. Voor de periode
voor het arrest vorderde de producenten schadevergoeding van de EG op grond van art. 288
(ex-215) EG (ten belope van de door de fout van de EG gederfde restituties). In de
vervolgarresten over deze vordering tot schadevergoeding

541
 werd deze in beginsel toegekend;

het verweer van de EG, dat de producenten de lidstaten tot betaling van die restituties dienden
aan te spreken, werd afgewezen om reden dat er geen bepaling van gemeenschapsrecht was die
een betalingsplicht van de lidstaten had ingesteld. Daardoor kon ook niet worden bepaald op
welk bedrag vanwege de lidstaat de bedrijven recht zouden gehad hebben; enkel de EG diende
dus te vergoeden (er was immers geen daadwerkelijke bescherming op lidstatelijk vlak).
Vergoeding werd toegekend voor de schade geleden voor de periode voor het vernieti-
gingsarrest (vanaf dat arrest was er recht op restituties).

Omgekeerd zal de lidstaat die i.v.m. dergelijke betalingen een met het gemeenschapsrecht
strijdige beslissing neemt, aansprakelijk zijn, ook al heeft zij daarbij aanwijzingen van EG-
instellingen gevolgd, wanneer deze niet bindend waren (Sucrimer

542
).

Gaat het tenslotte om een vordering tot terugbetaling van het onverschuldigd betaalde, dan
moet terugbetaling altijd worden gevorderd van de bevoegde lidstatelijke overheid, dit ingevolge
Vo. 1430/79 (zoals gewijzigd Vo. 1854/89).

2. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE LIDSTATEN VOOR SCHENDINGEN VAN
GEMEENSCHAPSRECHT

71. FRANCOVICH  EN DE DIAGONALE WERKING VAN RICHTLIJNEN - Zoals hoger
gezegd hebben richtlijnen ook een zekere onrechtstreekse werking verkregen door de erkenning
van de (overheids)aansprakelijkheid van de lidstaat die is tekortgeschoten in haar verplichting
tot tijdige c.q. juiste en volledige omzetting van een richtlijn. Deze overheidsaansprakelijkheid
van de lidstaten werd zoals gezegd door het HJEG voor het eerst erkend in het arrest-
Francovich & Bonifaci

543
.

                                                
540
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 HJEG 4-10-1979, 262-262/78 Interquell stärke Chemie & Diamalt, zie ook HJEG 4-10-1979, 238/78 Ireks-
Arkady, 241-242/78, 245/78 en 250/78, DGV, en 64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 en 45/79
Dumortier . Voor een ander voorbeeld, zie HJEG 1973, 43/72, Merkur t. Commissie - ten onrechte geen
subsidie voorzien in een verordening.
542
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 HJEG 19-11-1991, 6/90 en 9/90, Francovich & Bonifaci. Literatuur : D. ARTS, "Het Francovich arrest en
zijn toepassing in de Belgische rechtsorde", TBP 1993, 495 v.; Gerhard BEBR, CMLR 1992, 557 v.; G.
BETLEM & E. ROOD “Francovich-aansprakelijkheid. Schadevergoeding wegens schending van het
gemeenschapsrecht”, NJB 1992, 250 v.; A.F.M. BRENNINKMEIJER, "Het Francovich-arrest - Een staats- en
bestuursrechtelijke benadering", NJB, 1992, 256 v.; CARANTA, “Governmental Liability After Francovich”,
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In die zaak kon met voldoende zekerheid worden vastgesteld dat de partikulier bij tijdige en
correcte omzetting van de richtlijn bepaalde aanspraken zou hebben verkregen en wat die
aanspraken zouden geweest zijn, doch kon niet met voldoende zekerheid worden vastgesteld
wie de schuldenaar zou zijn geweest van die aanspraken, aangezien de lidstaten in dat verband
over verschillende mogelijkheden beschikten. De verplichting tot richtlijnconforme uitleg kon
dan ook geen soelaas bieden (noch de vertikale rechtstreekse werking). Het HJEG verwoordde
dan voor het eerst een op art. 10 (ex-5) EG gegronde vorm van overheidsaansprakelijkheid
voor niet-uitvoering :

“Aan de volle werking van de gemeenschapsbepalingen zou worden afgedaan en de bescherming van de daarin

toegekende rechten zou worden afgezwakt, indien partikulieren niet de mogelijkheid zouden hebben om schade-

vergoeding te verkrijgen wanneer hun rechten worden aangetast als gevolg van een schending van het

gemeenschapsrecht die aan een lidstaat kan worden toegerekend” (ov. 33)

(Over het begrip volle werking, zie vorig hoofdstuk)

Op verzoek van de advokaat-generaal heeft het HJEG ook de voorwaarden van deze
aansprakelijkheid geprecizeerd. Naast schade betreft het volgende drie vereisten :

1) Het door de richtlijn voorgeschreven resultaat moet de toekenning van rechten aan partiku-
lieren (met name de schadelijders) inhouden. Dit houdt een zeker vereiste van “relatieve
onrechtmatigheid” in. Hierop wordt verder nader ingegaan

544
.

2) De inhoud van die rechten moet kunnen worden vastgesteld op basis van de bepalingen van

                                                                                                                                                 
Cambridge LJ 1993, 272 v.l; CARNELUTTI, "L'arrêt Francovich", RMUE 1992, 187 v.; D. CURTIN, "State
liability under Community law : A new remedy for private parties", Industrial Law Journal 1992, 74; - noot in
SEW 1993, 93 v.; Th. vonn DANWITZ, "Zur Entwicklung der gemeinschaftsrechtlichen Staatshaftung", JZ
1994, 335; W. van GERVEN, "Non-contractual liability of member states, community institutions and
individuals for breaches of community law with a view to a common law for Europe", Maastricht Journal
1994, 6; H. GILLIAMS, "Overheidsaansprakelijkheid bij schending van Europees gemeenschapsrecht", R.W.,
1991-92, 877; K. HAILBRONNER, “Staatshaftung bei säumiger Umsetzung von EG-Richtlinien”, JZ 1992,
284 v.; C. HENRICHS, Haftung von EG-Mitgliedstaaten für Verletzung von Gemeinschaftsrechts, Nomos
Baden-Baden, 1995; M. ROSS, "Beyond Francovich",  MLR, 1991, 55; F. SCHOCKWEILER, "La
responsabilité de l'autorité nationale en cas de violation du droit communautaire" RTDEur 1991, 27 v., ook in
EuR 1993, 107 v.; D. SIMON, "Une étape décisive dans la protection des justiciables communautaires : ...",
SJ/JCP 1993, 83; H. SMITH, “The Francovich Case: State Liability and the Individual’s Right to Damages”,
ECLRev. 1992, 129 v.; E. STEINDORFF, "Sanktionen des staatlichen Privatrechts für Verstöße gegen EG-
Recht", Jura 1992, 561 v.; J. STEINER,  "From direct effects to Francovich : shifting means of enforcement of
community law",  ELR, 1993, 3 v.; John TEMPLE LANG, "New legal effects resulting from the failure of
States to fulfil obligations under European Community Law : the Francovich judgment", 16. Fordham ILR
1992-93, 1.; D. WAELBROECK, "Treaty violations of member states and the European Community :
convergence or divergence ?" Essays in honour of Henry G. Schermers, Nijhoff Dordrecht 199., II, 467 v.;
ZENNER, Die Haftung der EG-Mitgliedstaaten für die Anwendung europarechtswidriger Rechtsnormen,
München 1995
544

 Vgl. ook volgend hst.; W. van GERVEN, TPR 1993, p. 19 nr. 14; J. HERBOTS, “La responsabilité
délictuelle des personnes privées pour violation du droit communautaire”, JT 1995, 225 v.
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de richtlijn; dit vereiste lijkt minder streng dan gewoonlijk wordt geëist voor de rechtstreekse
werking (waar men eist dat de bepaling duidelijk en voldoende precies is); in latere rechtspraak
wordt dit echter min of meer gelijkgeschakeld (zie verder).

3) Een rechtstreeks oorzakelijk verband tussen de schending van de op de staat rustende
verplichting en de door de benadeelde personen geleden schade. Dit zou impliceren dat de
lidstaat maar aansprakelijk is in zoverre de belangen van de partikulier niet reeds gewaarborgd
worden door een richtlijnconforme uitleg. Ook zal de vergoeding, in geval de lidstaat meerdere
middelen had om het resultaat te bereiken, slechts op basis van de minst verregaande daarvan
kunnen worden toegekend.

Bij niet-omzetting van een richtlijn binnen de termijn moet er blijkbaar geen nadere fout moet
worden bewezen; de verplichting van de lidstaten tot tijdige omzetting is een resultaatsver-
bintenis.

Deze voorwaarden werden intussen in verdere rechtspraak van het HJEG geprecizeerd (zie
verder). We zien daarbij dat, zoals in het gemeenschapsrecht in het algemeen, substantiële
regels veeleer door het HJEG worden uitgewerkt, en regels betreffende de remediëring aan het
lidstatelijk recht worden overgelaten, of juister wellicht

545
, de wezenlijke of constitutieve

regels door het gemeenschapsrecht  worden bepaald en de niet-wezenlijke of niet-constitutieve
aan het lidstatelijk recht worden overgelaten onder zo hoger reeds besproken voorwaande van
gelijkwaardigheid en effectivieteit van rechtsbescherming.

Voor  Francovich zelf was het een Pyrrhus-overwinning, aangezien in een volgend arrest
(Francovich-II

546
) is gebleken dat de vorm van insolvabiliteit van zijn werkgever niet onder de

richtlijn viel. Bonifaci had meer geluk
547

. In 1997 velde het HJEG overigens een reeks vervolg-
arresten, waaronder ook Maso

548
.

Uit genoemde voorwaarden blijkt nogmaals dat een “onrechtstreekse werking” van
gemeenschapsrecht mogelijk is, ook in die gevallen waarin niet aan de normale voorwaarde
voor rechtstreekse werking (los van het feit dat het om richtlijnen gaat) is voldaan.

Deze Europese rechtspraak is vanuit lidstatelijk perspektief vooral van belang omdat zij
m e d e  e e n  a a n s p r a k e l i j k h e i d  v o o r  d a d e n  v a n  d e  w e t g e v e n d e
m a c h t  instelt, iets wat naar lidstatelijk recht (in België en vele andere landen) tot voorheen
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niet aanvaard was
549

. Zoals hieronder wordt uitgewerkt, is deze aansprakelijkheid grotendeels
gemodelleerd op deze van de gemeenschapsinstellingen zelf. Dit laatste kan dan ook nuttig
worden gebruikt om bv. te bepalen welke soorten schade voor vergoeding in aanmerking
komen (zie daarvoor de uitwerking hieronder).

Na het arrest-Francovich rees de vraag of het HJEG niet strenger was voor de lidstaten dan
voor de EG zelf (zie de rechtspraak betreffende art. 288 (ex-215) EG). Het schijnbare
onderscheid verdwijnt indien men rekening houdt met beleidsmarge waarover de lidstaat c.q.
gemeenschapsinstelling beschikte voor de betreffende handeling. De aansprakelijkheid wordt
beperkt naarmate er een grotere beleidsmarge was. De verplichting tot tijdige omzetting van
richtlijnen is normaal een resultaatsverbintenis. Dit alles wordt verduidelijkt in de latere
rechtspraak.

NB. Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Maastricht kan het HJEG op grond van
art. 228 (ex-171) lid (2) aan de lidstaten die veroordeeld worden ook dwangsommen opleggen
voor het geval van niet-naleving van een arrest.

72. AANSPRAKELIJKHEID VAN LIDSTATEN VOOR SCHENDINGEN VAN
GEMEENSCHAPSRECHT IN HET ALGEMEEN - RECHTSPRAAKOVERZICHT

550
 - De

(noodzaak van) overheidsaansprakelijkheid voor niet-nakoming van gemeenschapsverplich-
tingen werd in het Francovich-arrest bijzonder benadrukt voor niét rechtstreeks werkende
bepalingen van gemeenschapsrecht, meer bepaald richtlijnen. Hoewel sommigen daar tot voor
kort nog aan twijfelden, is er geen enkele reden om deze aansprakelijkheid te beperken tot
(schending van) richtlijnen; zij kan ook voortvloeien uit de niet-tijdige of niet-correcte
uitvoering van Verdragsbepalingen of Verordeningen. A fortiori kunnen lidstaten aansprakelijk
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zijn voor de schending van rechtstreeks werkende bepalingen van de Verdragen, van
verordeningen of zelfs van richtlijnen (in geval van vertikale rechtstreekse werking). Dit blijkt
reeds uit de overwegingen van het Francovich-arrest zelf (zie ook, voor schadevergoeding
wegens schending van een richtlijn door de overheid, Foster t. British Gas

551
). Alleen zijn de

concrete voorwaarden in dat arrest enkel uitgewerkt voor de aansprakelijkheid wegens niet of
onjuist omzetten van richtlijnen.

Bevestiging en verduidelijking hiervan is gekomen in een reeks arresten, te beginnen in 1996
met Brasserie du Pêcheur t. Bundesminister für Gesundheit  = Reinheitsgebot-II, en
Factortame-III

552
.

Brasserie du Pêcheur betrof de schadevergoeding gevorderd door een franse brouwer, wiens
invoer van bier naar Duitsland gedurende jaren door Duitsland werd verboden of verhinderd op
grond van het zgn. Reinheitsgebot over de samenstelling van bier. Zoals hoger uiteengezet werd
dit Reinheitsgebot  in strijd verklaard met het gemeenschapsrecht (art. 28 (ex-30) EG)

553
. De

vraag rees nu of Duitsland ook vergoeding verschuldigd is aan diegenen die door dat onwettig
verbod schade hebben geleden.

Factortame-III betrof de schadevergoeding gevorderd door een de Britse rederij met spaanse
aandeelhouders die door de nieuwe Britse koopvaardijwet (Merchant Shipping Act) van 1988
niet als Britse rederij werd erkend en daardoor niet op de Britse visquota kon vissen. Bepaalde
beperkingen in de Britse koopvaardijwet werden door het arrest Factortame -II

554
, strijdig

verklaard met het gemeenschapsrecht. De vraag rees dus of het Verenigd Koninkrijk ook
vergoeding verschuldigd is aan de rederij en haar eigenaars voor de verliezen die zij hebben
geleden door gedurende die tijd niet te kunnen vissen op Britse quota.

Ministry of Agriculture t. Hedley Lomas
555

 betrof een individuele beslissing van een lidstaat :
een Iers bedrijf dat geen vergunning kreeg voor uitvoer van levende schapen naar Spanje,
weigering die gegrond werd op de beweerde niet-naleving door Spanje van een EG-Richtlijn
betreffende slachthuizen. Het HJEG oordeelde dat dit geen grond kon zijn om de uitvoer te
weigeren en de weigering dus in strijd was met art. 28 (ex-30) v. EG. Aldus reeds ook de vraag
of het VK schadevergoeding verschuldigd was aan Hedley Lomas aan wie ten onrechte de
uitvoer was verboden.
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Daarnaast zijn er intussen ook enkele arresten geveld met verduidelijkingen over de
aansprakelijkheid voor niet- of slechte omzetting van richtlijnen : British Telecom, 392/93
(omzetting telecommunikatierichtlijn 90/531), Dillenkofer (omzetting richtlijn verbruikers-
bescherming pakketreizen), Denkavit

556
(afgewezen omdat de richtlijn zelf niet duidelijk was),

Norbrook
557

, Brinkmann
558

 (idem) en Rechberger & Greindl
559

.

73. AANSPRAKELIJKHEID VAN LIDSTATEN VOOR SCHENDINGEN VAN
GEMEENSCHAPSRECHT - ALGEMENE VEREISTEN - In Brasserie du Pêcheur  en
Factortame-III, randnr. 42, stelt het HJEG duidelijk voorop dat de aansp rakelijkheid van
gemeenschap s ins t ellingen enerz ijds  en van lids t at en anderz ijds  wegens
schending van gemeenschap srecht  in beginsel op  dez elfde wijz e moet worden
beoordeeld

560
. Op grond van dit beginsel maakte het Hof dan ook, in overeenstemming met

zijn rechtspraak betreffende art. 288 (ex-215) EG (zie hoger) een duidelijk onderscheid
naargelang “de aard van de schending”, te weten naargelang het al dan niet gaat om normatieve
handelingen, in het bijzonder deze welke economische beleidskeuzen impliceren (randnr. 43-
44). Voor dit onderscheid is het niet van belang welk orgaan van de lidstaat de schending heeft
begaan (orgaan volgens de traditionele interne scheiding der machten wetgever / uitvoerende
macht / rechterlijke macht), maar wel of de lidstaat daarbij (naar gemeenschapsrecht) al dan
niet een ruime beoordelingsbevoegdheid heeft.

In hetzelfde arrest worden de regels inzake aansprakelijkheid voor normatieve handelingen
herverwoord tot de volgende drie vereisten (naast het schadevereiste) :
- een schending van een rechtsregel (van gemeenschapsrecht) die ertoe strekt aan de
schadelijders rechten toe te kennen, waarvan de inhoud kan worden vastgesteld (voorheen
luidde dit veeleer dat de regel moet strekken ter bescherming van de schadelijders en dat deze
een “duidelijk afgebakende groep” vormen);
- een voldoende gekwalificeerde schending;
- een rechtstreeks oorzakelijk verband met de schade.

Uit de vergelijking met de aansprakelijkheidsvereisten in de Francovich-zaak blijkt dat het
verschil tussen de toetsing van normatieve handelingen, in het bijzonder deze welke
economische beleidskeuzen inhouden, en van andere schendingen uitsluitend het vereiste van
een “voldoende gekwalificeerde schending” betreft.

Deze verschillende vereisten worden zo dadelijk uitgewerkt.
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Kenmerkend voor het gemeenschapsrecht (vergeleken met het Belgische recht) is opnieuw het
onderscheid tussen een “onrechtmatigheidsvereiste” (schending van een regel waaruit
partikulieren rechten kunnen afleiden) enerzijds en een “schuldvereiste” (voldoende
gekwalificeerde schending) anderzijds.

74. HET ONRECHTMATIGHEIDSVEREISTE (SCHUTZNORM-LEER) - Het eerste
vereiste luidt dat de daad (handeling of verzuim) objektief gesproken onrechtmatig is (los van
de verwijtbaarheid ervan, d.i. de schuld). Aangezien het gemeenschapsrecht daarbij over het
algemeen eist dat de daad (bovendien) onrechtmatig is jegens de schadelijder (Schutznorm-leer),
moet worden nagegaan hoe ver de “relatieve” onrechtmatigheid van schendingen van
gemeenschapsrecht reikt. In het Duitse recht, dat in de zaak-Brasserie du pêcheur ter sprake
kwam, wordt die onrechtmatigheid zeer eng uitgelegd bij overheidsaansprakelijkheid : art. 34
Grundgesetz beperkt de schadevergoedingsplicht tot schendingen van een welbepaalde
verplichting jegens een derde (NB. In de meeste andere landen wordt de aansprakelijkheid voor
daden van de wetgevende macht zoals gezegd traditioneel helemaal uitgesloten). Het arrest van
5-3-1996 beslist dat men de aansprakelijkheid voor schendingen van gemeenschapsrecht
evenwel niet kan beperken tot schendingen die een individuele toestand betreffen (zie
overweging 71 v.). Hiermee lijkt ook de eis, die vroeger voor aansprakelijkheid op grond van
art. 288 (ex-215) lid 2 EG door het HJEG werd gesteld, nl. dat het om een beperkte groep
schadelijders ging, te zijn vervallen.

Het arrest van 5-3-1996 is niet erg duidelijk over de vraag of er afzonderlijk moet worden
nagegaan of de geschonden rechtsregel (van gemeenschapsrecht) ertoe strekt aan de
schadelijders rechten toe te kennen (waarvan de inhoud kan worden vastgesteld), dan wel aan
dit vereiste steeds is voldaan bij bepalingen met rechtstreekse werking (zie overweging 22 en
23). Vlg. de besluiten van A.g. Tesauro (overweging 56 v.) volstaat het laatste, en is niet
specifiek vereist dat de norm het scheppen van subjektieve rechten tot voorwerp heeft. Voor
rechtstreekse werking is het inderdaad voldoende dat een norm de bescherming van partikuliere
belangen (mede) tot voorwerp heeft (zgn. objektieve rechtstreekse werking). Volgens Tesauro
zou het dus niet moeten gaan om rechtstreeks door de geschonden bepaling toegekende
subjektieve rechten (van vermogensrechtelijke aard); deze zouden ook louter de weerslag
kunnen zijn van verplichtingen die het gemeenschapsrecht aan partikulieren, lidstaten of
gemeenschapsinstellingen oplegt (vgl. o.m. overweging 31 van HJEG 19-11-1991,
Francovich). Deze ruime interpretatie werd ook bestreden

561
.

De relativiteitseis speelt in ieder geval wel een rol bij niet rechtstreeks werkende bepalingen.
Daar zijn er 2 mogelijkheden:
- enerzijds zijn er bepalingen die rechtstreekse werking zouden kunnen hebben, maar in
concreto niet hebben omdat ze onvoldoende precies .... zijn. Dan is de kans klein dat men
schadevergoeding kan vorderen bij niet-nakoming, vermits in zo’n geval ook de rehcten van de
schadelijde rnormaal niet voldoende kunnen worden vastgesteld.
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- anderzijds gaat het om bepalingen die principieel geen rechtstreekse werking hebben omdat
ze niet rechtstreeks toepasselijk zijn, zoals richtlijnen. Hier zal aansprakelijkheid jegens
partikulieren eerder voorkomen. Daar blijft wel nog de vraag of bij niet-nakoming van hun
omzettingsplicht lidstaten behalve jegens diegene die uit de omzettingswetgeving rechten
zouden afleiden (personen op wie het recht van die lidstaat van toepassing is), niet ook
aansprakelijk zijn jegens diegenen - uit andere lidstaten - wiens mededingingspositie intussen
door die niet-omzetting nadeel lijdt

562
. Daarover bestaat er nog geen rechtspraak, behalve dan

deze dat de schade die de grenzen van de economische risiko’s welke inherent zijn aan de
ondernemersbedrijvigheden in de betrokken sektor niet te buiten gaat, niet voor vergoeding in
aanmerking komt (rechtspraak over art. 288 (ex-215) EG, zie hoger). Verder moet geval per
geval worden nagegaan met het oog op welke belangen een richtlijn is uitgevaardigd (zie bv. de
ontleding van de desbetreffende richtlijn in Dillenkofer

563
, overweging 38 v.).

Het arrest-Norbrook betrof een producent van diergeneesmiddelen die daarvoor een
vergunning had aangevraagd. Deze materie was geharmoniseerd door RL 81/851/EEG, die
uitputtend regelde welke formaliteiten moeten worden vervuld. De Britse overheid legde nog
bijkomende formaliteiten op in strijd met de richtlijn. Het Hof oordeelde dat het vereiste
(gesteld voor aansprakelijkheid van de lidstaat) dat de geschonden rechtsregel ertoe strekt aan
partikulieren rechten toe te kennen ruim moet worden begrepen, en met name dat daaraan
reeds is voldaan wanneer de richtlijn uitputtend bepaalt om welke redenen een vergunning kan
worden geweigerd. Op die wijze wordt impliciet immers een recht op vergunning toegekend in
geval aan de voorwaarden is voldaan.

75. DE SCHULDMAATSTAF IN BRASSERIE DU PECHEUR - FACTORTAME-III EN
HEDLEY LOMAS - In het arrest HJEG van 5-3-1996 hanteerde het Hof als maatstaf voor de
“voldoende gekwalificeerde schending” - aangezien het om normatief handelen ging - de
“kennelijke en ernstige bevoegdheidsoverschrijding”. In het Belgische recht spreekt men in dit
verband van “marginale toetsing”. Het Hof verduidelijkt dat “voldoende gekwalificeerde
schending” de maximale schuldmaatstaf is, en dat er daarnaast niet nog eens aan een eventueel
strenger foutvereiste van lidstatelijk recht moet worden voldaan (zoals bv. opzet of manifeste
kwade trouw, zoals vereist in het Engelse recht). In het Belgische recht zal men omgekeerd
zelfs een strengere maatstaf hanteren zolang het om een fout van de uitoverende maccht gaat
(niet van de wetgevende macht)

564
.

Ook wordt duidelijk beslist dat er geen immuniteit kan bestaan voor de wetgevers van de
lidstaten : voor de vergoedingsplicht mag het geen verschil maken welk orgaan van de lidstaat
de fout heeft begaan (overweging 32 v.) (dit is een algemeen beginsel betreffende de
aansprakelijkheid van staten onder het volkenrecht; ook in de procedures ingesteld door de
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Commissie tegen een lidstaat wegens niet-nakoming, is dit niet terzake
565

).

Het HJEG nam geen beslissing over de grond van de zaak, maar gaf enkele verdere aanwij-
zingen voor de schuldwaardering : het is niet zo dat er geen aansprakelijkheid kan zijn zolang
de schending van het gemeenschapsrecht niet in rechte is vastgesteld, maar er is zeker wel
aansprakelijkheid wanneer de schending is blijven voortduren nadat uit de rechtspraak van het
Hof moest blijken dat het een schending was. Verder wordt gewezen om de mogelijkheid van
verschoonbare rechtsdwaling, van medeschuld van de EG zelf, e.d.m.

In de twee zaken duidde het Hof telkens aan welke handelingen van de lidstaat kennelijk
strijdig waren met het gemeenschapsrecht en bij welke handelingen er twijfel kon bestaan.

Desondanks was het ook voor Brasserie du pêcheur een Pyrrus-overwinning : in zijn arrest
van 24-10-1996 oordeelde het Bundesgerichtshof (zonder hiermee in strijd te komen met de
aanwijzingen van het HJEG) dat slechts één van de twee schendingen van gemeenschapsrecht
voldoende gekwalificeerd bleef, en de andere niet,  zodat er geen oorzakelijk verband is tussen
de voldoende gekwalificeerde schending en de schade, alsook dat de veroordeling van Duitsland
in het arrest-Reinheitsgebot-I onmiddellijk is uitgevoerd, zodat er evenmin schade is ontstaan
door het voortduren van een schending na het eerste arrest. De eisers in de zaak-Factortame
hadden meer sukses (arrest van het House of Lords van 31-7-1997).

75BIS. NUANCERING VAN FRANCOVICH : DE SCHULDMAATSTAF IN BRITISH
TELECOM - DENKAVIT - DILLENKOFER - De betekenis van enkele van de zopas genoemde
bestanddelen is duidelijker geworden in een aantal opvolgende arresten, die opnieuw de slechte
omzetting van richtlijnen betroffen. Hoewel de juiste en tijdige omzetting van richtlijnen in
beginsel een resultaatsverbintenis vormt (dit wordt bevestigd in overweging 46 van het arrest
van 5-3-1996) en de laattijdige of verkeerde omzetting ervan dus in beginsel foutief is, laat het
HJEG toch de mogelijkheid open dat er in uitzonderlijke gevallen geen sprake is van een fout
en dus geen aansprakelijkheid.

In British Telecom
566

  werd geoordeeld dat de richtlijn op het punt waarop ze verkeerd was
omgezet niet voldoende duidelijk en nauwkeurig was en ook steun gaf aan de uitlegging die het
VK daaraan te goeder trouw heeft gegeven op grond van argumenten die niet stellig onjuist
waren; er was ook geen enkele aanwijzing in de eerdere Europese rechtspraak; daarom ging het
in casu niet om een fout. In Denkavit 

567
 werd vastgesteld dat de volgens het HJEG onjuist

omgezette richtlijnbepaling (uit RL 90/435 betreffende vennootschapsbelasting in het raam van
concerns) door vrijwel alle lidstaten verkeerd werd uitgelegd en er over de richtlijn in zijn
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geheel nog geen Europese rechtspraak bestond. Het Hof erkende dus in beide zaken de
verschoonbare rechtsdwaling als een schuldopheffingsgrond. Vgl. ook het arrest- Brinkmann

568

(idem).

Voor andere verweermiddelen is het HJEG wel strenger. Zo  bv. kan een lidstaat er zich niet
op beroepen geen schuld te hebben aan de laattijdige omzetting omdat haar inwendige
procedures meer tijd in beslag nemen dan voor de omzetting was gegeven

569
. Het enige wat een

lidstaat in zo’n geval kan doen is een verlenging vragen aan de EG-Commissie
570

 (vgl. de
heronderhandeling in geval van imprevisie en de derogerende werking van de goede trouw in
ons verbintenissenrecht).

In Dillenkofer
571

 heeft het HJEG de schuldvereiste weer anders verwoord, maar inhoudelijk
komt het op hetzelfde neer. Zo stelt het daar dat er altijd een “voldoende gekwalificeerde
schending” vereist is. Er blijft wel een verschil tussen gevallen waarin er geen normatieve
keuzes te maken zijn en er geen of slechts een beperkte beoordelingsmarge is en de andere
gevallen, waarin er een kennelijke en ernstige bevoegdheidsoverschrijding vereist is, doch het
gaat veeleer om een in concreto  te beoordelen gradatie dan om twee verschillende rechtsregels
(vgl. VAN GERVEN

572
, die de jongste rechtspraak bekritizeert als te soepel voor de gevallen

waar het niet om economische beleidskeuzen gaat; zie daarbij dan de weer iets strengere
beslissing in Hedley Lomas, waar het niet om een wetgevende, maar om een bestuurlijke
beslissing ging). Net zoals Dillenkofer ging ook Rechberger & Greindl

573
 over de omzetting

van de Richtlijn pakketreizen. Oostenrijk had die richtlijn correct omgezet met ingang van de
voorgeschreven datum van 1 mei 1995, doch de aanspraken van schadelijders beperkt tot de
gevallen waarin de reservatie dateerde van na 1 januari 1995; eisers hadden eerder geboekt en
waren dus volgens de omzettingswet niet gedekt door het Garantiefonds wanneer de
reisorganisator in gebreke bleef.

In het arrest-Norbrook stelt het Hof uitdrukkelijk dat bij normatieve bevoegdheden een
kennelijke en ernstige bevoegdheidsoverschrijding vereist is, terwijl in geval er slechts een zeer
beperkte of geheel geen beoordelingsruimte is voor de lidstaten, de enkele inbreuk reeds
voldoende gekwalificeerd is (vgl. hoger het arrest Bergaderm).

Deze strenge stelling wordt evenwel op zijn beurt ondergraven door het arrest-Brinkmann
waarin het oorzakelijk verband werd ontkend omdat de lidstaat had geprobeerd de richtlijn
correct om te zetten

574
.

76. OORZAKELIJKHEIDSVEREISTE EN SCHADEBEPERKINGSPLICHT - Ook de
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omvang van de te vergoeden schade wordt bepaald op analoge wijze als in de rechtspraak van
het Hof betreffende de aansprakelijkheid van gemeenschapsinstellingen zelf (art. 288 (ex-215)
EG) (zie hoger - meer bepaald ook de regel dat schade die de grenzen van de economische
gevaren, welke inherent zijn aan de ondernemersbedrijvigheden in de betrokken sektor, niet te
buiten gaat, niet moet worden vergoed).

Voor de omvang van de schadevergoeding kan ook hier de schadebeperkingsplicht een
belangrijke rol spelen. De vraag rijst dan ook of de schadelijders voldoende inspanningen
hebben geleverd om de schending te doen ophouden. Eerst nietigverklaring vorderen is,
evenmin als bij de aansprakelijkheid ex art. 288 (ex-215), wel geen ontvankelijkheidsvereiste.
Wel zou ook hier het feit niet eerder de nietigverklaring te hebben gevorderd, wanneer zulks
mogelijk is een tekortkoming kunnen uitmaken aan de schadebeperkingsplicht en zo tot een
vermindering van vergoeding kunnen leiden

575
.

Ook in HJEG 8-10-1996, Dillenkofer e.a., 178/94 kwam de schadebeperkingsplicht ter sprake,
omdat de verbruiker niet volledig gebruik had gemaakt van de exceptio non adimpleti
contractus. Dit werd hem echter niet ten kwade geduid (zie overweging 73 en in de besluiten
van de a.g. overweging 26).

De eigen schuld van de schadelijder kwam ook ter sprake in het verder besproken arrest-
Courage

576
. De eiser die schadevergoeding vorderde  had namelijk met de wederpartij een

overeenkomst gesloten die nietig was wegens strijdigheid met het Europees kartelrecht (in casu
een ongeoorloofde mededingsingsbeperkin opgenomen in een brouwerij-overeenkomst) :
wanneer  de schadelijder zelf in aanzienlijke mate verantwoordelijk is voor de verstoring van de
mededinging, kan het nationaal recht haar het recht ontzeggen zich ter verkrijging van
schadevergoeding op zijn eigen onrechtmatig handelen te beroepen; anders evenwel kan dit
verweer niet worden aangenomen.

In Rechberger & Greindl
577

 werd geoordeeld dat het oorzakelijk verband niet wordt
tenietgedaan door het feit dat de schade pas is ontstaan omdat daarnaast ook een derde - in dit
geval de reisorganisator  - onverantwoorde risiko’s heeft genomen. Hiervan moet
onderscheiden worden het geval waarin er géén fout is van de lidstaat omdat de gedraging van
derden de correcte omzetting van de richntlijn onmogelijk zou hebben gemaakt.

77. ASPEKTEN  OVERGELATEN AAN DE LIDSTATELIJKE RECHTER - Anders dan
bij vorderingen gegrond op de aansprakelijkheid van Europese instellingen zelf, worden niet
alle aspekten van de aansprakelijkheid van de lidstaten door de Europese rechter beslecht

578
.
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De precieze remedie wordt integendeel in beginsel aan de lidstatelijke rechter overgelaten (zie
de arresten Brasserie du Pêcheur en Factortame-III,

579
 r.o. 87). Daarbij gelden de beginselen

die hoger reeds werden besproken voor de toepassing van gemeenschapsrecht door de
nationale rechter in het algemeen (gelijkwaardigheid en effectiviteit). Aldus wordt de
schadebegroting aan het lidstatelijke recht wordt overgelaten mits deze 1° niet ongunstiger
verloopt dan voor aansprakelijkheidsvorderingen naar lidstatelijk recht en 2° “adekwaat” is.  

Het Hof bracht wel enkele verduidelijkingen aan bij het laatste : een volledige uitsluiting van
winstderving erop zou neerkomen dat vergoeding feitelijk onmogelijk wordt.  Vergelijkbaar ook
het arrest Bonifaci-II

580
, waar er opnieuw sprake van is dat de vergoeding “adekwaat” moet

zijn. Het Hof legt daarbij uit dat een retro-actieve omzetting van de Richtlijn (terugwerking tot
op de dag waarop ze had moeten zijn omgezet) niet noodzakelijk adekwaat is. Wel zal de
schuldeiser daardoor de bewijslast dragen dat hij schade heeft geleden die daardoor nog niet is
vergoed. Maar zo er nog niet vergoede schade overblijft, bv. doordat men niet op het beoogde
tijdstip over de door de richtlijn gewaarborgde geldelijke voordelen konden beschikken, dan
dient ook die te worden vergoed.

In de arresten-Konle
581

 en -Haim
582

   werd beslist dat de schadevergoeding niet noodzakelijk
door de lidstaat zelf moet worden betaald : indien de fout is begaan door een afzonderlijk
overheidsorgaan, kan het nationale recht bepalen dat men dat orgaan moet aanspraken in
schadervergoeding. Enkel heeft de lidstaat een resultaatsveplichting dat er een vordering tot
schadevergoeding bestaat, en is de lidstaat (bij ons de federale overheid) dus “subsidiair”
aansprakelijk, d.i. indien er geen ander orgaan krachtens lidstatelijk recht kan worden
aangesproken.

77.BIS.  VERVOLG - VERJARING. Zo wordt de verjaring bepaald door het lidstatelijk recht,
mits de termijn niet minder gunstig is dan voor aansprakelijkheidsvorderingen kachtens
nationaal recht, noch onredelijk kort is. Is er evenwel geen vergelijkbare nationale vordering,
dan is men niet verplicht de meest algemene verjaringstermijn van lidstatelijk recht (bv. de 10-
of 30-jarige) toe te passen (zie voorbeelden bij aansprakelijkheid wegens schending
gemeenschapsrecht) , zoals blijkt uit enkele van de post-Francovich-arresten, m.b. het arrest-
Palmisani

583
.

77 TER - TOEPASSINGEN IN BELGIË - Een toepassing vinden we in een arrest van het
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580

 HJEG 10-7-1997, 94 en 95/95, Bonifaci-II. Vgl. ook HJEG 25-2-1999, 131/97, Carbonari.
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 HJEG 1-6-1999, C-302/97, Konle.
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 HJEG 4-7-2000, 424/97, Haim t. Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein (in casu werd geen
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 HJEG 10-7-1997, 261/95, Palmisani t. INPS. Het betrof een vervaltermijn van 1 jaar voor het vorderen van
schadevergoeding op grond van de italiaanse wet die aan het arrest-Francovich tegemoet probeerde te komen;
aangezien er volgens het HJEG geen lidstatelijke vordering was waarmee zinvolle vergelijking mogelijk was,
kon het Hof geen grond vinden om deze termijn als discriminerend terzijde te stellen.
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Arbeidshof Luik
584

 : het instandhouden van een verschillende pensioenleeftijd kan de
werkgever in dwaling brengen, zodat die al dwalende een schending begaat. Op grond van
richtlijnconforme uitleg werd de richtlijn toegepast, en de werkgever die schadevergoeding
moest betalen, kon zich verhalen op de overheid, die aansprakelijk werd geacht wegens het
instandhouden van onduidelijke wetgeving.

77 QUATER - SCHENDING VAN GEMEENSCHAPSRECHT DOOR DE RECHTER - In
recnete arresten betrof het geschil de vraag of lidstaten ook aansprakelijk zijn voor schendingen
van gemeenschapsrecht door de rechter. Het HJEG heeft deze aansprakelijkheid aanvaard in
geval van kennelijke schending van het gemeenschapsrecht, arrest-Köbler van 30 september
2003 (C-224/01), en nader uitgewerkt in het arrest Traghetti del mediterraneo van 13 juni 2006
(C-173/03).

3. AANSPRAKELIJKHEID VAN PARTIKULIEREN VOOR SCHENDINGEN VAN
GEMEENSCHAPSRECHT

78. AANSPRAKELIJKHEID VAN PARTIKULIEREN KRACHTENS GEMEENSCHAPS-
RECHT - De aansprakelijkheid van partikulieren voor de schade veroorzaakt door schending
van een rechtstreeks werkende bepaling van gemeenschapsrecht is op zichzelf niet
problematisch. Enerzijds is het duidelijk dat partikulieren niet aansprakelijk kunnen zijn
wegens schending van een niet-omgezette richtlijn noch voor schade veroorzaakt door de niet-
omzetting van die richtlijn; anderzijds kunnen partikulieren natuurlijk wel aansprakelijk zijn
op grond van de gewone toepassing van rechtstreeks werkende bepalingen van
gemeenschapsrecht, voor zover deze horizontaal werken, d.i. verplichtingen opleggen aan
partikulieren. Zo bv. een schending van art. 141 (ex-119) EG (gelijke behandeling mannen en
vrouwen).

Het beginsel zelf van deze aansprakelijkheid staat niet echt ter diskussie, omdat de interne
rechtsstelsels van de lidstaten voor onrechtmatige daden van partikulieren geen algemene
immuniteit kennen zoals voor de wetgevende macht. Niettemin kunnen in het lidstatelijk
recht andere beperkingen gelden die in strijd kunnen komen met het gemeenschapsrecht

585
.

Het gaat hier opnieuw om de vraag in hoeverre het gemeenschapsrecht een rol speelt bij de
uitwerking van de precieze remedie door de lidstatelijke rechter. Deze vraag kwam aan bod
in het arrest-Courage

586
, in een zaak van een brouwerij-overeenkomst die wegens

mededingingsbeperkende bepalingen nietig was op grond van art. 81 (voorheen 85) EG.
Naar Engels recht speelde de regel dat een partij bij een onwettige overeenkomst van de
wederpartij geen schadevergoeding kan eisen.  De Engelse rechter had ook al geoordeeld dat
dat artikel 85, lid 1, EG tot doel heeft derden, concurrenten of consumenten, en niet
                                                
584

  Arbeidshof Luik 6-4-1995, Clinique de l’Espérance t. Min. Arbeid & Tewerkstelling, in Sociaalrechtelijke
Kronieken 1995, 337.
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 J. HERBOTS, “La responsabilité délictuelle des personnes privées pour violation du droit communautaire”,
JT 1995, 225 v.
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 HJEG 20 september 2001, C-453/99, Courage t. Crehan.
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partijen bij de onwettige overeenkomst te beschermen (deze laatsten zijn immers de
veroorzakers en niet de slachtoffers van de beperking van de mededinging), maar vroeg
zich af of het niet in strijd was met het gemeenschapsrecht om schadevergoeding uit te
sluiten gevorderd door die contractspartij die zich in een economisch zwakkere positie
bevindt.  Het Hof oordeelde dat :
"Artikel 85 van het Verdrag verzet zich tegen een regel van nationaal recht, die een partij
bij een overeenkomst die de mededinging kan beperken of vervalsen in de zin van dit
artikel, belet vergoeding te vorderen van door de uitvoering van deze overeenkomst
veroorzaakte schade, op de enkele grond dat de verzoeker partij is bij de overeenkomst.
Het gemeenschapsrecht verzet zich niet tegen een regel van nationaal recht, die een partij
bij een overeenkomst die de mededinging kan beperken of vervalsen, het recht ontzegt zich
ter verkrijging van schadevergoeding op zijn eigen onrechtmatig handelen te beroepen,
wanneer vaststaat dat dezepartij in aanzienlijke mate verantwoordelijk is voor de
verstoring van de mededinging".
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HOOFDSTUK VIII - UITLEG BIJ (GEDEELTELIJK)
EENVORMIG RECHT - IN HET BIJZONDER DE E.Ex.-
VERORDENING

A. GRADEN VAN EENVORMIGE UITLEG587

107. GRADEN VAN EENVORMIGE UITLEG - AFWEZIGHEID - Eenvormig recht schept
nog geen eenvormige uitleg.

Een klassiek voorbeeld daarvan vinden we bij sommige bepalingen van de Eenvormige wet op
de wisselbrief. Hoewel het gaat om dezelfde tekst, wordt aan bepaalde bepalingen een
uiteenlopende uitleg gegeven in de verschillende landen. Het gevolg is dat eerst het toepasselijk
recht krachtens IPR moet worden bepaald, vooraleer te beslissen welke uitleg dient te worden
gegeven

588
 (vgl. deze oplossing met het arrest Babcock-Smulders, Cass. 3-6-1980).

Sommige schrijvers betwisten deze oplossing en stellen dat bij eenvormig recht de rechter de
taak heeft de eenmaking door te zetten.

108. GRADEN VAN EENVORMIGE UITLEG - UITLEGBEPALINGEN - Vele meer
onlangse Verdragen bepalen zelf dat bij de uitleg ervan rekening moet worden gehouden met
het internationaal karakter ervan en met de eenmakende strekking. Dergelijke “uitlegbepalin-
gen” kunnen als een nieuwe trend worden beschouwd.

Zie bv. art. 18 E.V.O., art. 7, 1 C.I.S.G., art. 3 Hamburg rules; UNCITRAL Conventie inzake
aansprakelijkheid van transport terminal operators.
Art. 18 E.V.O. : “Bij de uitlegging en de toepassing van de voorgaande eenvormige regels moet rekening

gehouden worden met het internationale karakter ervan en de wenselijkheid om eenheid te bereiken in de wijze

waarop zij worden uitgelegd en toegepast”.

Art. 7, 1 C.I.S.G. : Bij de uitlegging van dit Verdrag moet rekening gehouden worden met het internationale

karakter ervan en de noodzaak om de eenheid van toepassing ervan te bevorderen (....).

In deze gevallen wordt een verplichting tot eenvormige uitleg (dit afgezien van de
doeltreffendheid en afdwingbaarheid ervan) door het Verdrag zelf bepaald. Het gaat in dat geval
ook om een volkenrechtelijke verplichting.

N.B. Vgl. ook de bepalingen m.b.t. autonome uitleg, onder nr. 25 (Bv. art. 17 LUVI en 7, 2
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CISG).

Verder kan betoogd worden dat op grond van de a l g e m e n e  b e g i n s e l e n  v a n  h e t
v o l k e n r e c h t , zoals die o.m. terug te vinden zijn in het Weens Verdrag over het
Verdragenrecht uit 1969 (m.b. art. 31 en 32), de verdragspartijen (staten) tot eenvormige uitleg
gehouden zijn.

109. GRADEN VAN EENVORMIGE UITLEG - INFORMATIE EN OVERLEG - In
sommige Verdragen worden ook mechanismen voorgeschreven voor de u i t w i s s e l i n g
v a n  i n f o r m a t i e  over de uitleg en toepassing, voor o v e r l e g , e.d.m.

Zie bv. Protokol nr. 2 bij het E.V.Ex.
Het E.V.Ex is het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van
beslissingen in burgerlijke en handelszaken, Lugano 16 september 1988, tussen de staten die
lid zijn van de EG en die van de EVA (EFTA), en dat gelijkloopt met het vroegere E.Ex.-
Verdrag (intussen E.Ex.-Verordening) Het is van toepassing bij conflicten tussen partijen
wonende in een EVA-land enerzijds en een EG- of EVA-land anderzijds. Beide teksten zijn
grotendeels identiek. Voor het E.Ex. heeft het HJEG een uitlegbevoegdheid, voor het E.V.Ex
was dat niet haalbaar, omdat enerzijds rechters van niet-lidstaten niet in het HJEG kunnen
zetelen en anderzijds de EVA-landen zich niet wilden laten binden door beslissingen waaraan
zij niet kunnen deelnemen. De ondertekenaars van het E.V.Ex, en m.b. de landen van de EVA
hebben in Protokol nr. 2 o.m. verklaard kennis te hebben genomen van de reeds bestaande
beslissingen van het HJEG (“a c q u i s  c o m m u n a u t a i r e ”). Verder wordt in art. 1 van
het Protokol de verplichting aangegaan rekening te houden met de beslissingen van de
gerechten van de andere lidstaten, in art. 2 een stelsel ingesteld voor de uitwisseling van
informatie over die beslissingen, m.b. door toezending aan de griffier van het HJEG, en wordt
in art. 3 een p e r m a n e n t  o v e r l e g k o m i t e e  opgericht, dat a a n b e v e l i n g e n
kan doen voor uitleg en/of wijziging van het E.V.Ex.

110. GRADEN VAN EENVORMIGE UITLEG - BEVOEGD HOF - Een stap verder wordt
gezet wanneer de mogelijkheid wordt geschapen voor een procedure voor een internationaal
gerecht dat bindend de uitleg kan bepalen.

In enkele oudere Verdragen werd de mogelijkheid geschapen dat Verdragsstaten uitleg-
problemen zouden voorleggen aan het Internationaal Gerechtshof. Dit is evenwel nooit
toegepast.

In een andere variante gaat het om procedures die eerst na uitputting van alle interne rechts-
middelen kunnen worden gevoerd. Dit is bv. het geval met de procedure voor de Commissie en
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg. In zo’n geval is ook de sanktie
a posteriori : veroordeling van de staat, ev. tot schadevergoeding.

In andere gevallen bestaat ook de mogelijkheid om tijdens een interne procedure een
p r e j u d i c i ë l e  v r a a g  te stellen aan dergelijk Gerechtshof. Dit is m.b. het geval bij het
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HJEG en het Benelux-Gerechtshof.
- Het Benelux-Gerechtshof is bevoegd een eenvormige uitleg te geven aan Beneluxwetten (m.b.
WAM, Dwangsom, Merkenwet, Tekeningen en modellenwet).
- Het HJEG is o.m. bevoegd de EG-Verdragen en het afgeleid gemeenschapsrecht uit te leggen.
Dezelfde bevoegdheid is bepaald in een Protokol bij het EVO, Protokol dat evenwel nog niet in
werking is getreden (sommige landen spartelen tegen), in een Protokol bij het Verdrag
betreffende de erkenning van rechtspersonen. Het HJEG kan door middel van de prejudiciële
procedure ook uitspraak doen over handelingen van de instellingen van de Europese
Gemeenschap (bv. richtlijnen of verordeningen).

De prejudiciële procedure wordt voorzien in art. 234 (ex-177) EG-Verdrag
589

. Indien voor een
lidstatelijke rechter een vraag hierover wordt opgeworpen, kan hij hierover een prejudiciële
vraag stellen. Indien zulk vraagstuk zich voordoet bij een rechterlijke instantie wiens
beslissingen niet meer in eigen land kunnen worden aangevochten (bv. het Hof van kassatie),
moet deze instantie een prejudiciële vraag stellen. De uitspraak van het Hof over zulke vraag is
bindend.

111. SPECIFIEKE VRAGEN VAN GEDEELTELIJK EENGEMAAKT RECHT
590

 -

Uiteenlopende uitleg van eenvormig recht zijn veelal ook het gevolg van het feit dat de
eenvormige bepalingen moeten worden ingepast in de rest van het lidstatelijk recht (niet
eengemaakt), en de rechters daaraan niet steeds een “autonome” uitleg willen of zelfs
nauwelijks kunnen geven (a u t o n o o m  betekent : los van de betekenis die het begrip heeft
in het nationale recht dat anders krachtens IPR van toepassing zou zijn).

Redenen voor uiteenlopende uitleg zijn dan ook o.m. dat :
- de uitlegwerkwijzen, of eerder nog de voorrang tussen de werkwijzen, verschilt van land tot
land
- rechters geneigd zijn niét autonoom te interpreteren, maar vanuit de betekenis die de
Verdragsbegrippen in hun eigen recht hebben, of vanuit de algemene beginselen van hun eigen
recht.

Dit wordt natuurlijk ten dele bestreden door het verlenen van uitlegbevoegdheid aan een supra-
nationaal orgaan, maar dat daarmee niet alle problemen opgelost zijn, hebben we reeds gezien
bij de uitleg van de E.Ex.-Verordening. Zelfs daar zijn er bepaalde bepalingen waarvan tot nu
toe geen eenvormige (in casu autonome) uitleg mogelijk is gebleken (zie bv. hoger HJEG 18-1-
1984, nr. 327/82, Ekro t. Produktschap voor Vee en Vlees).

De verplichting tot eenvormige uitleg kan maar gelden voor vragen die binnen het algemeen
toepassingsgebied van de eenvormige tekst vallen (niet noodzakelijk alleen de gebruikte
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begrippen, maar vaak ook meer algemene beginselen die nodig zijn om de regels in concreto toe
te passen) en niet uitdrukkelijk zijn uitgesloten. Is een bepaalde vraag uitdrukkelijk niet
geregeld of valt ze buiten het algemeen toepassingsgebied, dan moet de toepasselijke wet
krachtens IPR bepaald worden.

Vb. LUVI art. 8 “Deze wet regelt uitsluitend de verbintenissen die de koopovereenkomst doet ontstaan tussen

koper en verkoper. Behoudens voor zover uitdrukkelijk anders is bepaald, heeft deze wet geen betrekking op (...)

rechtsgevolgen voor de eigendom van de verkochte zaak (...)”.

Vb. Richtlijn Productenaansprakelijkheid art. 5 en 8, lid 1 (onderlinge verhaalsrechten), art. 9 (vergoeding

immateriële schade), en art. 10, lid 2 (schorsing en stuiting verjaring) voor problemen die uitdrukkelijk worden

overgelaten aan het toepasselijke lidstatelijke recht.

In beginsel moet er wel een eenvormige uitleg gegeven worden aan alle andere vragen die binnen
het toepassingsgebied vallen (“geregeld” door het Verdrag). In sommige Verdragen wordt dit
uitdrukkelijk voorgeschreven.

Zie m.b. art. 17 LUVI : “Vragen betreffende door deze wet geregelde onderwerpen die door haar niet

uitdrukkelijk zijn beslist, worden opgelost aan de hand van de algemene beginselen waarop zij berust”.

In de praktijk vaak zal dit vaak grote moeilijkheden meebrengen, omdat de achterliggende
begrippen, leerstukken en beginselen soms zeer uiteenlopend kunnen zijn.

Voorbeelden :
Art. 5, 1° E.Ex., “plaats van uitvoering van de verbintenis” (zie verder).

Richtlijn Productenaansprakelijkheid. Probleembegrippen zijn bv. oorzakelijk verband, eigen schuld, gelaedeerde

(slachtoffer)

- Richtlijn Agentuur, zie bv. arrest-Kontogeorgas
591

.

- Verwijlrente in het eenvormig kooprecht (betreft nog de oude LUVI)
592

.

Art. 7, 2 CISG is een stuk minder verregaand :
“Vragen betreffende door dit Verdrag geregelde onderwerpen die daardoor niet uitdrukkelijk zijn beslist, worden

beslist in overeenstemming met de algemene beginselen waarop het berust, en in afwezigheid van dergelijke

beginselen, in overeenstemming met het recht dat toepasselijk is krachtens de regels van internationaal

privaatrecht.

Deze meer beperkende opvatting vindt men nu ook terug in een aantal (ontwerpen van)
Europese regelingen, waarin zelfs de “tussenstap” van een verwijzing naar de algemene
beginselen is weggelaten. Hier is nauwelijks nog plaats voor de verder uitvoeriger besproken
“autonome uitleg”.
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Vb. art. 2 (1) van de EESV-Verordening; zie ook de verordening betreffende het statuut van de
Europese Vennootschap (art. 7 lid 1....).

Anderzijds wordt in onlangse richtlijnen voorgeschreven dat de omzettingswet moet verwijzen
naar de richtlijn, dit precies om de Europese oorsprong van de regel te verduidelijken met het
oog op de uitleg ervan.

112. UITLEGWIJZEN - Art. 17 LUVI en 7, 2 CISG geven ook reeds de uitlegwijze aan die bij
autonome uitleg het meest van belang is : de (autonome) systematische uitleg. D.w.z. dat
vanuit het stelsel wordt geredeneerd, doch enkel het stelsel in zoverre het eengemaakt is, niet
de rest van het lidstatelijke rechtsstelsel.

NB. Algemene uitlegwijzen of -factoren (naast de louter spraakkundige) :
- historisch-psychologische (bedoeling van de wetgever, o.m. in voorbereidende werken)
- rechtshistorische (ontwikkeling van het recht)
- ratio legis of teleologische (specifiek doel dat de wetgever voor ogen stond)
- sociologisch-teleologische (doelstellingen en waarden die heersend zijn in de samenleving,
o.m. in algemene rechtsbeginselen)
- evolutieve uitleg (strekkingen die in de samenleving aanwezig zijn, waarop eventueel zelfs
wordt vooruitgelopen, bv. door het E.H.R.M.).

Specifiek bij eenvormig recht : rechtsvergelijkende werkwijze.

Autonome systematische uitleg wordt des te beter mogelijk naarmate binnen éénzelfde kader
meer en meer wordt geharmoniseerd of zelfs eengemaakt. Vanzelfsprekend vinden we de
meeste mogelijkheden daartoe op dit ogenblik in de het Europees gemeenschapsrecht.

B. UITLEGWIJZEN IN HET GEMEENSCHAPSRECHT.

1. ALGEMEEN

113. UITLEGWIJZE EN REIKWIJDTE
593

 - Of er een eenvormige uitleg dient te worden
gegeven is een vraag die nauw samenhangt met het hoger besproken vraagstuk van de
reikwijdte van het gemeenschapsrecht.

Bij richtlijnen is er in beginsel géén autonome uitleg; maar op grond van de “volle werking” van
het gemeenschapsrecht komt men tot bijna hetzelfde resultaat, zij het slechts in één richting
(men is verplicht werking te geven in bepaalde mate; maar lidstaten worden niet belet verder te
gaan). Dit laatste komt het sterkst tot uiting bij die richtlijnen die bepalen dat de lidstaten
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strengere bepalingen mogen handhaven of zelfs invoeren.

113BIS. VOORBEELDEN - Vele voorbeelden van autonome uitleg kwamen reeds aan bod in
de twee vorige hoofdstukken. Denken we bv. aan overmacht, aan de algemene regels iz.
geldschulden, enz. Een andere voorbeeld is het arrest-Métallurgique d’Espérance-Longdoz:
autonome uitleg van het begrip “eigendom” in EGKS-schrootvereveningsregeling

594
.

2. ROND HET EUROPEES BEVOEGDHEIDS-EN EXECUTIEVERDRAG
595

113TER. TOEPASSING : EUROPEES INTERNATIONAAL PROCESRECHT  - Zoals
hoger reeds gezegd bestuderen we dit Verdrag om meerdere redenen :
- om na te gaan hoe bevoegdheidsregels en IPR al dan niet op elkaar worden afgestemd;
- als een voorbeeld van een Verdrag waarbij eenvormige uitleg gegarandeerd wordt door middel
van een internationaal Gerechtshof (het Hof van Justitie van de EG te Luxemburg) en van de
problemen die met eenvormige uitleg gepaard kunnen gaan;
- als een voorbeeld van voorrang van EG-recht op Belgisch recht, zelfs als het dwingend recht
is.

114. ENKELE BEGINSELEN VAN De E.Ex.-VERORDENING - Zoals hoger reeds gezegd,
luidt de grondregel van de E.Ex.-Verordening is dat de Rechtbank van de woonplaats van de
verweerder bevoegd is, terwijl die van de woonplaats van de eiser slechts bij uitzondering
bevoegd is (nl. in welomschreven soorten geschillen). Dit basisbeginsel vinden we in art. 2 en
3, lid 1 E.Ex. Er wordt nl. van uitgegaan dat bij bevoegdheid van het forum van de woonplaats
van de eiser (forum actoris) er meer gevaar is voor misbruiken dan bij bevoegdheid van dat van
de verweerder; tenuitvoerlegging in het buitenland is overigens minder problematisch in het
laatste geval.
Vgl. de ervaringen met forum shopping : slachtoffers kiezen voor hun aansprakelijkheids-
vorderingen een Rechtbank uit, niet zozeer omwille van het toepasselijke recht dat daar zou
worden gekozen, als omwille van de wijze van procesvoering en de gulheid van een Rechtbank
voor slachtoffers (bv. vliegtuigrampen - zie bv. de procedures na de ramp te Ermenonville bij
Parijs).

In sommige andere gevallen is echter wél van belang welk recht de rechter zal toepassen (bv.
inzake concessies, zie hoger).
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Verder is het zinvol de rechterlijke bevoegdheid en het toepasselijke recht zoveel mogelijk te
laten sporen, d.i. regels opstellen die in de meeste gevallen de rechter bevoegd maken van het
land waarvan het recht moet worden toegepast

596
.

115. BIJZONDERE BEVOEGDHEIDSREGELS - Naast dit basisprincipe zijn er een aantal
regels voor bijzondere kategorieën van gevallen, die er grotendeels toe strekken de bevoegdheid
van de rechter en het toepasselijke recht niet te laten strijden.

a) Art. 16 geeft een aantal u i t s l u i t e n d e  bevoegdheden. D.w.z. dat noch de bevoegdheid
van het forum van de woonplaats van de verweerder geldt, noch een
bevoegdheidsovereenkomst (forumkeuze).

b) Andere bevoegdheidsregels zijn a l t e r n a t i e f  : de eiser kan kiezen tussen de woonplaats
van de verweerder of de bijzondere bevoegdheid. Dit is bv. het geval bij :
- verbintenissen uit overeenkomst (art. 5, 1 E.Ex.);
- onderhoudsverplichtingen (art. 5, 2) (wo der Esel sich wälzt, da muß er Haare lassen)

597
;

- verbintenissen uit onrechtmatige daad (art. 5, 3);
- vorderingen van de verzekerde (art. 8, 2° en 9);
- vorderingen van verbruikers uit bepaalde verbruikersovereenkomsten (art. 13 en 14, 1°).

Een van de doelstellingen van deze regels is de mogelijkheid te scheppen dat de rechter van het
land waarvan het recht wordt toegepast ook bevoegd is over de zaak te oordelen. Deze regels
zijn dan ook min of meer afgestemd op de regels i.v.m. het toepasselijke recht (verwijzings-
regels). De reden om dat te doen is m.b. de veronderstelling dat ieder recht het best gekend is
en het meest adekwaat wordt toegepast door de rechters van datzelfde land.

Iets ingewikkelder ligt het bij art. 5, 1°. Daaruit volgt immers bij wederkerige overeenkomsten
een uiteenlopende bevoegdheid naargelang het gaat om een eis gegrond op de verbintenis van de
ene partij, dan wel die van de andere partij (althans wanneer beiden niet op dezelfde plaats
moeten worden uitgevoerd).

c) Buiten de exklusieve bevoegdheden kan in beginsel van de bevoegdheidsregel worden afge-
weken d.m.v. een b e v o e g d h e i d s o v e r e e n k o m s t  (forumkeuze), mits aan de
vormvereisten van art. 18 is voldaan : een schriftelijke overeenkomst, een schriftelijk
bevestigde mondelinge overeenkomst of - in de internationale handel - een andere vorm door de
gebruiken toegelaten en waarvan de partijen de gebruiken kennen of geacht worden te kennen.

U i t z o n d e r i n g e n  op deze contractsvrijheid zijn er evenwel voor bepaalde vorderingen,
m.b. de vordering t e g e n  d e  v e r b r u i k e r  inzake de genoemde verbruikersover-
eenkomsten (art. 14, lid 2 en art. 15) en de vorderingen van de verzekeraar t e g e n  d e
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v e r z e k e r d e  (art. 11-12).

Het gaat hier kenmerkend om geschillen waarin in de meeste lidstaten bijzonder dwingend
recht geldt. Een daadwerkelijke toepassing van dwingend recht zal immers veeleer geschieden
bij de rechter van het land dat dit recht heeft uitgevaardigd.

Ook hier, en met name bij verbruikersovereenkomsten, gaat het dus ook om een samengaan
tussen bevoegdheid en toepasselijk recht.

116. VOORRANG VAN DE E.Ex.-VERORDENING OP LIDSTATELIJK RECHT - Op
grond van de klassieke regel van de hiërarchie der normen (voorrang van het internationaal
recht) heeft deze voorrang op wetten van zuiver lidstatelijke oorsprong, ongeacht of die ouder
of jonger zijn (dat gold voorheen ook reeds voor het E.Ex.-Verdrag)

Een kenmerkend voorbeeld van de voorrang van de E.Ex.-Verordening vinden we bij concessie-
overeenkomsten. Wil de concessiegever ontsnappen aan de Belgische concessiewet, dan kan hij
dit niet door enkel vreemd recht te bedingen. Zolang de Belgische rechter bevoegd is, zal hij die
wet toepassen. Hij moet ook de bevoegdheid van een buitenlandse rechter bedingen. Nu is
volgens de Belgische wet de Belgische rechter steeds bevoegd en kan daartegen geen
bevoegdheidsovereenkomst worden ingeroepen. Aangezien het hier evenwel niet gaat om één
van de uitzonderingen op de forumkeuze bepaald door de E.Ex.-Vo., kan deze regel terzijde
geschoven worden door een bevoegdheidsbeding in de vorm van art. 24 (voorheen 18) E.Ex.

598

117. EENVORMIGE UITLEG EN BEVOEGDHEID HJEG - In de E.Ex.-Vo. zijn er vele
begrippen waarvan de inhoud kan verschillen van lidstaat tot lidstaat. Bij zulke begrippen rijst
dan ook de vraag hoe ze moeten worden ingevuld :
- moet het begrip een “autonome” invulling krijgen, d.w.z. los van het recht dat buiten de
Verdragsregels om toepasselijk is op het vraagstuk,
- of moet in tegendeel het begrip ingevuld worden volgens het recht dat volgens de verwijzings-
regels op dergelijk vraagstuk van toepassing is.

Vele begrippen uit de E.Ex.-Vo. hebben een a u t o n o m e  b e t e k e n i s  volgens het HJEG.
Zo bv. :
- het begrip “burgerlijke en handelszaken”

599
;

- het begrip “huur-verhuur” in art. 22 (vroeger 16) E.Ex.
600

;
 - het begrip “verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt” in art. 5, 1° E.Ex. (overvloedige
Europese rechtspraak

601
);

- het begrip “exploitatie van een filiaal” in art. 5, 5° 
602

;
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- het begrip “verkoop op afbetaling” in art. 15 (vroeger 13) E.Ex.
603

;
- het begrip “gewoon rechtsmiddel” in het E.Ex.

604
;

- het begrip onderhoudsvordering (in art. 5, 2 ongelukkig verwoord als “vordering van een tot
onderhoud gerechtigde”)

605
;

- het begrip vordering ingesteld door een consument (art. 15 (vroeger 13) E.Ex.
606

)
- het verschil tussen verkoop en aanneming

607
;

- het begrip “voorlopige maatregel” in art.  31 (vroeger 24) (kort geding
608

).

118. EENVORMIGE UITLEG VAN BEGRIPPEN IZ. ONRECHTMATIGE DAAD - Ook
de begrippen “onrechtmatige daad” en “plaats waar het schadebrengende feit zich heeft
voorgedaan” werden autonoom uitgelegd door de Europese rechtspraak. Uit de rechtspraak,
vooral de onlangse, blijkt o.m. de wil om vorderingen uit éénzelfde onrechtmatige daad
enigszins te concentreren (A), alsook om de keuze tussen 5, 1° (verbintenissen uit
overeenkomst) en 5, 3° (uit onrechtmatige daad) zoveel mogelijk uit te sluiten (B).

(A) In het Bier / Kalimijnen-arrest
609

 besliste het Hof dat de locus delicti commissi zowel de
plaats waar de schade is ingetreden als de plaats van de veroorzakende gebeurtenis omvat,
zodat de eiser de keuze heeft. Deze oplossing is natuurlijk de meest slachtoffervriendelijke.
Met name inzake productenaansprakelijkheid harmoniseert deze ook met de desbetreffende
Haagse Conventie van 2-10-1973 inzake de wet die van toepassing is op de
productenaansprakelijkheid.

Deze zaak betrof de schade welke Nederlandse landbouwers en kwekers langs de Rijnoevers
leden door de verzilting van het Rijwater ten gevolge van zoutlozingen door de Elzasser
Kalimijnen in Frankrijk.

Om evenwel niet te ver te gaan in de richting van een “forum actoris” (bevoegdheid van de
rechter van de woonplaats van de eiser), werd een nuance aangebracht in het arrest-Dumez

610
 :

deze keuze geldt niet wanneer de schade waarvan vergoeding wordt gevraagd, en die zich in het
land van de eiser heeft voorgedaan, slechts onrechtstreekse schade betrof, terwijl zowel de
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onrechtmatige daad als de rechtstreekse schade zich in een ander land hebben voorgedaan.
Het ging in dit geval om de schade die Dumez geleden had doordat een dochterbedrijf in
Duitsland schade geleden had ten gevolge van beweerde fouten van de Hessische Landesbank;
Dumez riep in dat zij die schade in haar vermogen (aandelenbezit) in Frankrijk geleden had.

(B) Volgens het arrest-Kalfelis
611

 vallen alle vorderingen tussen partijen onder art. 5, lid 1, ook
al worden zij volgens het toepasselijke recht als vorderingen uit onrechtmatige daad
gekwalificeerd (vgl. ook art. 10, c EVO).  Omgekeerd worden de meeste vorderingen tussen
derden onder art. 5, lid 3, gebracht, al zou de vordering volgens het toepasselijke recht als een
“rechtstreekse” contractuele vordering worden gekwalificeerd

612
.

(C) Enigszins in strijd met de concentratiegedachte is het arrest-Shevill
613

, dat alternatieve
aanknopingen mogelijk maakt : hetzij de plaats van vestiging van de uitgever vooralle schade,
hetzij in elk land apart voor de daar voorgevallen schade.

(D) Ook voor kort geding heeft het HJEG een te ruime bevoegdheid (uitleg van art. 31 (vroeger
24) E.Ex.) een halt toegeroepen, door de bevoegdheid te beperken tot gevallen waarin er een
daadwerkelijke aanknoping is met het land van de kortgedingrechter

614
, behalve wanneer de

rechtbank ook voor het bodemgeschil bevoegd is (die kan voorlopige maatregelen nemen met
uitwerking in de hele EU).

119. GEEN EENVORMIGE UITLEG VAN “PLAATS VAN UITVOERING” - G e e n
a u t o n o m e  u i t l e g  werd echter gegeven aan het begrip “plaats van uitvoering van de
verbintenis” in het arrest Tessili / Dunlop

615
. De “plaats van uitvoering van de verbintenis”

wordt bij gebreke aan overeenkomst tussen partijen door de verschillende rechtsstelsels anders
bepaald, minstens wat betreft de levering van soortgoederen en de betaling van geldsommen.
Zo zijn dergelijke schulden naar Belgisch recht in beginsel “haalbaar”, d.w.z. kunnen ze door
de schuldenaar in zijn woonplaats betaald worden. Naar Nederlands recht zijn ze in beginsel
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“draagbaar”, d.w.z. te betalen bij de schuldeiser. “Haalbaarheid” van schulden betekent dat art.
5, 1° veel minder snel toepassing zal vinden (plaats van uitvoering is namelijk dezelfde als
verblijfplaats schuldenaar, die de hoofdregel vormt van het E.Ex.); “draagbaarheid” daarentegen
dat men veel vaker op grond van art. 5, 1° kan afwijken van de hoofdregel van het E.Ex.

In dit geval oordeelde het HJEG dat het te moeilijk was om een autonome uitleg te geven aan
het begrip, en oordeelde het dat de plaats van uitvoering moet bepaald worden door het op de
overeenkomst toepasselijke recht.

616

Het nadeel van deze oplossing is dat men met een kwasi-cirkelredenering te maken krijgt. Eerst
moet er een rechtbank aangesproken worden. Die rechtbank moet volgens zijn IPR-regels het
toepasselijk recht bepalen, op grond daarvan de plaats van uitvoering bepalen en weet dan pas
of hij inderdaad bevoegd is. In de praktijk zal de rechter deze cirkelredenering echter niet
moeten maken omdat de contracterende partijen over het algemeen reeds eerder de plaats van
uitvoering in de overeenkomst zullen vastgelegd hebben.

In de nieuwe E.ex-Verordening wordt wel een autonome bepaling ingevoerd voor de plaats van
uitvoering bij de koop van roerende zaken en bij diensten (zie art. 5, 1 b).

C. AARD EN UITLEG VAN DE “BEGINSELEN VAN EUROPEES
OVEREENKOMSTENRECHT”  

120. WIJZE VAN UITLEG VAN DE BEGINSELEN -  Hoger werden reeds de Unidroit
beginselen van internationale handelsovereenkomsten en de Beginselen van Europees
overeenkomstenrecht besproken. Het hoger besproken doel van deze Beginselen heeft mede de
stijl ervan bepaald. Vermits het niet gaat om een uiteindelijke kodifikatie van bepaalde delen
van het contractenrecht, maar veeleer om een alternatief voor de fragmentatie van eenvormig
recht en andere instrumenten van harmonisatie, bestaan ze niet zozeer uit uitgewerkte en
gedetailleerde regels, maar wel uit  vrij algemene, niet te gedetailleerde “beginselen”. Dergelijke
vorm was ook nodig om een extensieve uitleg mogelijk te maken zoals die wordt gevorderd
door art. 1.6 lid (2) PICC en art. 1:106 lid (2) PECL.

Art. 1.6 lid (2) PICC luidt :
Uitleg en aanvulling van de Beginselen
(2) Vragen die onder het toepassingsgebied van deze Beginselen vallen maar er niet uitdrukkelijk in beslist,

dienen zoveel mogelijk te worden beslist in overeenstemming met de algemene beginselen waarop zij berusten.

Art. 1:106 lid (2) PECL luidt :
Uitleg en aanvulling.
(2) Vragen die onder het toepassingsgebied van deze Beginselen vallen maar er niet uitdrukkelijk in beslist,

dienen zoveel mogelijk te worden beslist in overeenstemming met de gedachten waarop deze Beginselen

berusten. Indien dit niet mogelijk is, is het krachtens de relevante regels van internationaal privaatrecht
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toepasselijke recht van toepassing.

De interne (in plaats van transnationale) regels van het door de verwijzingsregel aangeduide
recht mogen dus slechts worden toegepast wanneer het niet mogelijk is een oplossing te vinden
op grond van het “gemene” recht (de Beginselen). Hoewel de verwoording van deze regel
gelijkt op die van art. 7 lid (2) CISG (Weens kooprecht), zijn de mogelijkheden ervan véél
groter, omdat 1° het toepassingsgebied van de Beginselen veel ruimer is dan dat van de CISG
en 2° er meer onderliggende algemene beginselen te vinden zijn in de PICC en PECL.

121. GOEDE TROUW - Het belangrijkste van deze onderliggende beginselen is zonder twijfel
het beginsel van de goede trouw in art. 1.7. lid 1 PICC (“Elke partij dient te handelen in
overeenstemming met de in de internationale handel geldende eisen van de goede trouw”) en
art. 1:201 lid 1 PECL (“Elke partij dient te handelen in overeenstemming met de eisen van de
goede trouw”); in de CISG bv. speelt het beginsel van de goede trouw slechts een rol bij de
uitleg van het Verdrag zelf (zie art. 7 lid 1), en niet rechtstreeks bij de bepaling van de rechten
en verplichtingen van partijen.

De aanvaarding van het beginsel van de goede trouw in beide ontwerpen bracht ook mee dat
het niet noodzakelijk was om regels uit te werken voor sommige vragen die in de CISG
uitdrukkelijk worden geregeld, meer bepaald voor die vragen waar het niet zo eenvoudig is om
het antwoord gewoon te vinden door een veralgemening van de regel uit de koop, zoals bv. de
regels inzake rechtsverwerking bij gebrekkige prestatie zoals we die vinden in art. 43 CISG.
Uit de voorbereidende werken blijkt met name dat geoordeeld werd dat dergelijke regels op de
goede trouw konden worden gegrond en dus niet in meer specifieke vorm moesten worden
uitgewerkt.

122. KLASSIEKE OPVATTINGEN IN DE BEGINSELEN - ALGEMEEN - Een ander
kenmerk dat samenhangt met de stijl van de Beginselen is het feit dat zij niet dogmatisch
kunnen worden genoemd, al zijn ze wel sterk beïnvloed door “klassieke” opvattingen over
overeenkomsten. Ondanks dit laatste is er evenwel bijna altijd wel een opening gelaten voor
andere opvattingen.

In dit perspektief kan in ieder geval het genoemde beginsel van de goede trouw werken.
Daarnaast kunnen nog andere voorbeelden worden gegeven. Ik beperk me daarvoor tot het
hoofdstuk over de totstandkoming van overeenkomsten.  

123. MAATSTAF VOOR GEBONDENHEID AAN BELOFTEN - De afzonderlijke regels
van dit hoofdstuk zijn zonder twijfel zwaar schatplichtig aan klassieke modellen : een
overeenkomst wordt bijna uitsluitend gezien als het resultaat van een aanbod en een
aanvaarding, die beide als wilsverklaring worden begrepen. Zo wordt uitdrukkelijk bepaald dat
“Een overeenkomt wordt gesloten, gewijzigd of beëindigd door de enkele wilsovereenstemming
van partijen, zonder enig nader vereiste” (Art. 3.2. PICC) c.q. dat “Een overeenkomst is
gesloten indien a) partijen de bedoeling hebben rechtens gebonden te zijn en b) het eens zijn
over voldoende bepaalde voorwaarden, zonder enig nader vereiste” (art. 2:101 PECL), dit om
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bijkomende vereisten die in strijd geacht worden met het klassieke model, zoals  causa  of
consideration, uitdrukkelijk uit te sluiten.

a) Het is inderdaad niet nodig om als regel te verwoorden dat een belofte in beginsel aan andere
voorwaarden  moet voldoen om verbindend te zijn, maar de gedachten die aan begrippen zoals
causa of consideration ten grondslag liggen moeten een rol spelen bij de uitleg van beloften
(overeenkomsten) en de bepaling van hun inhoud en modaliteiten. Er bestaat niet zoiets als dé
bindende kracht van de overeenkomst, er zijn alleen uiteenlopende graden waarin een
overeenkomst de partijen bindt. Dit laatste nu, hangt onder meer af van het ontvangen voordeel
en geleden nadeel, met andere woorden van de wederkerigheid in ruime zin van de transactie.

b) De bedoeling om rechtens gebonden te zijn is geen geschikte maatstaf om te onderscheiden
tussen rechtens bindende en niet bindende beloften; in kombinatie met uitlegregels zoals die
van artikel 2:102 PECL, dat bepaalt dat de bedoeling van een partij bepaald wordt op grond
van haar verklaringen en gedragingen zoals ze redelijkerwijze door de wederpartij worden
begrepen, valt er met deze maatstaf echter wel te werken. Elke wederpartij moet namelijk
redelijkerwijze begrijpen dat  zoiets als de bedoeling rechtens gebonden te zijn niet bestaat in
abstracto, maar zonder uitzondering mede bepaald wordt door de aard van de transactie en de
relevante omstandigheden, waaronder in het bijzonder de mate van wederkerigheid van de
prestaties of voordelen. Het is ook redelijkerwijze te begrijpen voor een wederpartij dat
bepaalde soorten verklaringen en gedragingen, in het bijzonder schriftelijke verklaringen, een
ernstiger bedoeling om rechtens gebonden te zijn aangeven dan andere.

124. EERDER KLASSIEKE OPVATTING VAN DE TOTSTANDKOMING VAN
OVEREENKOMSTEN - Gelijkaardige opmerkingen gelden de regels over aanbod en
aanvaarding. Zoals de desbetreffende regels in de CISG is de gedetailleerde uitwerking ervan
vooral bedoeld voor zeer precieze en punktuele transacties, waarbij het tijdstip van het sluiten
van de overeenkomst van groot belang is en een negotium claudicans moet worden vermeden,
zoals beurstransacties en andere transacties met goederen die aan sterke prijsschommelingen
onderhevig zijn. Dergelijke regels zijn daarom evenwel nog niet geschikt voor vele andere
soorten overeenkomst. Het grootste deel van het hoofdstuk over de totstandkoming van
overeenkomsten van de besproken Beginselen geraakt evenwel, net zo min als de CISG, los uit
dit “klassieke” model

617
. Om die reden wordt de bindende kracht van een aanbod veeleer als

uitzondering dan als regel aanvaard. De regels over het tijdstip van het sluiten van de
overeenkomst zijn hopeloos ingewikkeld. Maar opnieuw wordt het toch veeleer dogmatische
karakter van deze specifieke bepalingen gekombineerd met bepalingen die meer ruimte laten
voor andere modellen. Zo bepaalt art. 2.1. PICC : “Een overeenkomst kan worden gesloten
door de aanvaarding van een aanbod of door een gedraging van partijen die voldoende is om de
overeenstemming te laten zien” en bevatten de PECL een art. 2:211 dat bepaalt :
“Overeenkomsten niet gesloten door middel van aanbod en aanvaarding. De regels van deze
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afdeling zijn van overeenkomstige toepassing indien de totstandkoming van een overeenkomst
niet kan worden ontleed in aanbod en aanvaarding”. Verder erkennen de PECL de bindende
kracht van eenzijdige beloften en wordt daarmee een van de grondpijlers van het klassieke
model  (de “meeting of the minds”) terzijde gesteld :

Art. 2:107. Beloften die geen aanvaarding vereisen.Een belofte die bedoeld is om zonder
aanvaarding rechtens verbindend te zijn verbindt zonder aanvaarding. De andere regels
betreffende overeenkomsten zijn van overeenkomstige toepassing.

125. PROPORTIONALISTISCHE BENADERING VAN SANKTIES - Duidelijke voorbeel-
den van grotere spoepelheid, in het bijzonder in vergelijking met de CISG, vinden we in
meerdere bepalingen betreffende nakoming en niet-nakoming, zoals bv. de bepalingen
betreffende overmatige verzwaring (“hardship”) of betreffende opengelaten bepalingen  van de
overeenkomst, waaronder ook de opengelaten prijs. Hier krijgt pragmatisme, gekleurd door het
beginsel van de goede trouw, de bovenhand

618
. Dit wordt nog duidelijker bij de bepalingen

betreffende nakoming in natura, betreffende dwaling en de gevolgen van (vernietiging wegens)
dwaling, betreffende bevestigden geschriften (zoals orderbevestiging) e.d.m. Vaak worden
bepalingen zo verwoord dat een partij geen misbruik kan maken van een ongeldigheid, een
dwaling, een vormgebrek, een tekortkoming e.d., met name door de gevolgen daarvan
telkenmale te beperken tot hetgeen noodzakelijk is voor de bescherming van het beoogde
belang. Deze meer “responsieve” of “proportionalistische” benadering contrasteert duidelijk
met de meer “formalistische” benadering van de hoogste gerechtshoven in meerdere landen,
zoals meer bepaald België, en vaak ook Engeland. Dergelijke verschillen in stijl en redenering
zouden overigens wel eens een veel grotere hindernis kunnen zijn voor de harmonisatie van het
privaatrecht in Europa dan het merendeel van de specifieke verschillen tussen de
onderscheiden rechtsregels

619
.
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