
Het is de Raad wederom opgevallen dat,
afgezien van het begrotingsbeleid, de in
de Miljoenennota beschreven voorne-
mens op de onderscheiden terreinen
nauwelijks worden geplaatst in de context van de Europese
ontwikkelingen en randvoorwaarden. Dat is opmerkelijk,
gelet op de sterke verwevenheid die er inmiddels op alle
beleidsterreinen bestaat tussen nationaal en Europees beleid.
In 2004 vindt uitbreiding van de Europese Unie plaats met 10
lidstaten. Voorts zullen waarschijnlijk nog onderhandelingen
over de Europese Grondwet plaatsvinden. Dit betekent dat er
bijzondere mogelijkheden zijn tot een eigen inbreng in het
Europese besluitvormingsproces, die zich daarna lange tijd
niet meer zullen voordoen.
Nederland bekleedt het voorzitterschap van de Europese Unie
in de tweede helft van 2004. Dat biedt de mogelijkheid belang-
rijke punten van beleid te agenderen. Voorts is er nu, in het
zicht van de Intergouvernementele Conferentie, een geschik-
te gelegenheid om de spanning aan te pakken tussen de steeds
sterker geworden verwevenheid van Nederland met Europa
en de verhoudingen tussen Nederland en de beide andere lan-
den van het Koninkrijk. Hun relatie tot Europa verdient drin-
gend herijking.
Europa dwingt Nederland tot een betere interne coördinatie
en prioriteitstelling. De belangen die in het spel zijn, worden
steeds groter. De noodzaak een Europese strategie te volgen,
zou speerpunt van kabinetsbeleid moeten zijn, en is reden het
aangekondigde onderzoek naar versterking van de positie van
de minister-president toe te snijden op een betere coördinatie
van de Europese inbreng van de vakdepartementen.

Bovenstaande tekst is afkomstig uit het advies van de Raad
van State bij de Ontwerp-Miljoenennota 2004. De tekst geeft
signalen, die door de redactie van een Europees rechtelijk tijd-
schrift opgevangen worden en aan de lezer versterkt worden
doorgegeven. Ik ontleed enkele signalen.
De eerste zin bevat de kern van de boodschap: in de Neder-
landse beleidsvoornemens wordt te weinig rekening gehou-
den met Europa. De Nederlandse overheid draagt in haar
beleid de verwevenheid met Europa niet uit en dit in een perio-
de dat de Nederlandse burger gevraagd wordt zijn mening
over Europa te geven.
Het woord ‘wederom’ is veelzeggend: ceterum censeo Car-
thaginem esse delendam.
De tussenzin over het begrotingsbeleid verwijst naar de drie-
procentbepaling uit de – voor sommigen in Den Haag – offi-
cieuze Europese Grondwet: het Groei- en Stabiliteitspact.
Nederland moet niet alleen goed begroten; Den Haag moet
ook het overige EG en EU-recht, bijvoorbeeld de basisregels
van de interne markt, respecteren.
De werking van deze regels komt soms als een boemerang op
de uitgavekant van die begroting terug. Uit het arrest Bosal
(zaak C-168/01, arrest van het Hof van Justitie van 18 sep-
tember 2003) volgt dat het niet naleven van de regels inzake
vrije vestiging de Nederlandse schatkist meer dan 1 miljard 

euro kost. Het loont om een specialist
Europees recht in je departement te heb-
ben en naar hem/haar te luisteren. Het
Bosal-geld is veel meer dan het door

D66 bij de kabinetsformatie binnengesleepte extra geld voor
onderwijs!
Als de regering de Europese boodschap niet goed uitdraagt,
dan staan de media paraat om dit Europese deficit op te vul-
len. Dat had je gedacht! De berichtgeving over Europa wordt
door de berichtgevers, zo blijkt uit een recent proefschrift
(Claes H. de Vreese, Framing Europe, Television News and
European Integration, Amsterdam, 2003) als technisch en
moeilijk presenteerbaar ervaren. Fait divers, zoals het klok-
kenluiden door van Buitenen of  het procederen door Tilgen-
kamp (de door een Italiaan gepasseerde Nederlandse ambte-
naar) zijn soms wel een aanleiding om over Europa te
publiceren.
Het Europese referendum en de Europese verkiezingen zijn
dé kans om Europa duidelijk in de media te plaatsen. Thema-
nummers zoals dat van de NRC (20 september 2003) zijn, mits
meningen genuanceerd worden weergegeven, daarvoor een
vehikel. Als dezelfde kwaliteitspers snel moet reageren op
nieuws uit Europa, gaat het regelmatig mis: de NRC (19 sep-
tember 2003, p. 11) berichtte dat de litigieuze Nederlandse
regeling in de Bosal-zaak in strijd was met ‘het antidiscrimi-
natieartikel in het Europees Verdrag voor de Rechten van de
Mens’! Vervolgens legt de journalist een fiscaal jurist van het
MKB de volgende woorden in de mond: het EVRM-verdrag
uit de jaren vijftig is aan herziening toe!
In de derde alinea van het advies van de Raad van State wor-
den aanbevelingen gedaan. Het gaat niet om inhoudelijke
onderwerpen, maar om procedurevoorstellen. De Raad ver-
wijst met name naar de positie van de minister-president in
relatie tot de Europese inbreng van de vakdepartementen.
De opmerkingen van de Raad van State hebben verder betrek-
king op de kennis van Europese zaken binnen de departe-
menten en op de coördinatie tussen de departementen. Even
belangrijk is de kennis van Europese zaken van de rechterlij-
ke instanties en de daarbij horende uniforme toepassing van
het Gemeenschapsrecht.
Dit nummer bevat, naast de bespreking van enkele Europese
arresten, een uitvoerige, praktische en soms kritische hand-
leiding voor Nederlandse rechters bij de toepassing van de
institutionele en procedurele aspecten van het recht van de
Europese Unie: de bloeiende eerste pijler en de ontluikende
derde pijler. Prechal en Van Ooik gebruiken daarbij spreken-
de voorbeelden uit de Nederlandse rechtspraktijk: van mvv
(p. 333) tot MVV (p. 350).
Uit hun onderzoek blijkt dat de betere interne coördinatie,
door de Raad van State bepleit voor het kabinetsbeleid, af en
toe ook voor de Afdeling bestuursrechtspraak geldt (zie p. 335
en 336).

K..J.M. Mortelmans
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Redactionele
signalen



In deze bijdrage wordt ingegaan op de belangrijkste vraag-
stukken en aspecten van het Europese institutionele recht die
zich bij de Nederlandse rechter kunnen aandienen. Door een
aantal hoofdlijnen van het institutionele recht aan te geven,
wordt getracht met name de ‘gewone’ Nederlandse rechter
van een – uitgebreid – kompas te voorzien.
De bijdrage vormt daarmee een aanvulling op de eerder in
SEW verschenen publicatie van Mortelmans over het belang
van het materiële Europese recht voor de Nederlandse recht-
spraak. Evenals in die bijdrage, zijn ook in dit artikel de
docentervaringen bij de recente cursussen Europees recht
van de SSR voor de Nederlandse rechtbanken verwerkt.

1. Inleiding

De gebroken distributieriem van een Citroën

De heer Hendriks stapt op een goede dag bij autoverkoper
Koelman de showroom binnen, en laat zich van zijn zuurver-
diende spaarcenten een prachtige Citroën personenauto aan-
praten. Volgens het onderhoudsboekje moet de distributie-
riem in deze auto minstens acht jaar meegaan, maar na
drieëneenhalf jaar breekt de riem, en de auto staat stil. Ver-
koper Koelman repareert de auto, maar presenteert de reke-
ning van zo’n 800 euro aan koper Hendriks. Deze weigert ech-
ter te betalen; het onderhoudboekje zei toch uitdrukkelijk dat
de riem wel minstens acht jaar mee zou gaan?
De kantonrechter die in de zaak uitspraak moet doen, geeft
toch autoverkoper Koelman gelijk. Er bestaat namelijk een
Europese richtlijn over de verkoop van consumentengoede-
ren zoals auto’s, en deze richtlijn bepaalt dat men binnen twee
jaar na aflevering moet klagen, anders ben je als consument
te laat. In het geval van Hendriks was dit echter drieëneenhalf
jaar. De kantonrechter stelt daarom dat het door gedaagde,
consument Hendriks, gevoerde verweer wordt verworpen en
wel op grond van het volgende: ‘naar analogie’ van art. 5
Richtlijn 99/44/EG betreffende bepaalde aspecten van de ver-
koop en de garanties voor consumptiegoederen, in werking
getreden op 1 januari 2002,1 is de verkoper Koelman slechts
aansprakelijk voor gebrek aan overeenstemming van de
gekochte zaak met de overeenkomst ten tijde van de afleve-
ring van de zaak, wanneer het gebrek aan overeenstemming
zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar vanaf de
aflevering der zaak. Aangezien het beweerde gebrek aan over-
eenstemming zich eerst drieëneenhalf jaar na de aflevering

van de zaak heeft gemanifesteerd, moet het ervoor gehouden
worden, aldus de kantonrechter, dat het gestelde gebrek niet
aanwezig was op het tijdstip van de aflevering van genoemde
auto.
Dit praktijkvoorbeeld illustreert dat de Nederlandse rechter op
de meest onverwachte momenten, waartoe juist ook de dage-
lijkse huis- tuin- en keukenzaken behoren, geconfronteerd kan
worden met het recht van de Europese Unie (EU). Dan zal hij
dit recht op de juiste wijze op de feiten van de zaak moeten
toepassen. Vaak is daartoe kennis van de algemene leerstuk-
ken van het institutionele recht van de Europese Unie onont-
beerlijk, en volstaat het dus niet om enkel de genoemde con-
sumentenrichtlijn te lezen.
In bovenstaand voorbeeld had de Nederlandse rechter wel-
licht het idee dat hij altijd voorrang moest geven aan het recht
van de EU op andersluidend nationaal recht, maar dat was hier
nu net niet de bedoeling: Europese richtlijnen hebben name-
lijk, volgens de rechtspraak van het Europese Hof van Justi-
tie in Luxemburg, geen horizontale werking. De kantonrech-
ter had daarom in het specifieke geval van particuliere
autoverkoper Koelman versus consument Hendriks de richt-
lijn niet rechtstreeks mogen toepassen.
De richtlijnconforme interpretatie was wel een optie geweest.
De kantonrechter had moeten proberen het Nederlandse recht
dat over dezelfde materie als de richtlijn gaat – namelijk:
garanties voor consumenten bij verkoop van consumptiegoe-
deren, zoals geregeld in het Burgerlijk Wetboek – richtlijn-
conform te interpreteren. Dit lijkt in casu niet te zijn gedaan;
zelfs wanneer men, met veel goede wil, de bovengenoemde
‘naar analogie’ – toepassing zou opvatten als een poging het
Nederlandse recht conform de richtlijn uit te leggen, dan nog
interpreteert de kantonrechter eerder van de richtlijn af, dan
er naar toe. De richtlijn beoogt namelijk een bepaald mini-
mumniveau aan bescherming voor de consument te bieden,
waarvan de lidstaten in hun nationale wetgeving (in casu het
Nederlandse BW) naar boven mogen afwijken. Dit laatste
punt vereist evenwel weer kennis van een ander algemeen
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leerstuk van Europees institutioneel recht, namelijk de diver-
se harmonisatievormen die er bestaan, hoe deze vormen te
onderscheiden en wat de consequenties daarvan zijn.2

Naar aanleiding van deze schijnbaar eenvoudige casus komt
er nog een ander belangrijk algemeen vraagstuk van Europees
institutioneel recht naar voren: mag of moet de Nederlandse
rechter het Europese recht ambtshalve toepassen, ook al heb-
ben advocaten/partijen er geen beroep op gedaan? Uit de
betrokken uitspraak blijkt namelijk niet dat consument of ver-
koper bij de kantonrechter, de genoemde Europese consu-
mentenrichtlijn ten tonele hadden gevoerd.
Ten slotte, consument Hendriks is inmiddels een door de wol
geverfde EG-recht hobbyist geworden en meent, met de zaken
Francovich en Brasserie du Pêcheur in de hand, dat de Neder-
landse staat aansprakelijk is voor de schade die hij heeft gele-
den doordat hij een rechtszaak verloren heeft, die hij eigen-
lijk had moeten winnen. De kantonrechter heeft het Europese
recht immers niet goed toegepast – een risico dat groter is als
geen prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie wordt gesteld,
hoewel hij daartoe zeker bevoegd was.

De plattegrond van deze bijdrage

In deze bijdrage wordt ingegaan op de belangrijkste vraag-
stukken en aspecten van het Europese institutionele recht die
zich bij de Nederlandse rechter aandienen wanneer hij met een
geschil te maken krijgt waarin het EU/EG-recht op een of
andere wijze een rol zou kunnen spelen. Wij gaan achtereen-
volgens in op: de bronnen van het Gemeenschaps/Unierecht
en hun toepassing door de rechter (nr. 2); het leerstuk van de
gemeenschapsconforme interpretatie van nationaal recht (nr.
3); enkele problemen van interpretatie van het gemeen-
schapsrecht door de Nederlandse rechter (nr. 4); de belangrij-
ke vraag naar de bevoegdheid/plicht tot ambtshalve toepas-
sing van EG-recht (nr. 5); en de nauw daarmee verbonden
vraag naar de relevantie van het Europese gemeenschapsrecht
voor het Nederlandse procesrecht (nr. 6); vervolgens de, ook
reeds aangestipte, eventuele Francovich-aansprakelijkheid
van de Staat der Nederlanden (nr. 7); en, tenslotte, komt de
relevantie van de prejudiciële procedure(s) voor de Neder-
landse rechter aan de orde (nr. 8).
De bijdrage vormt daarmee een aanvulling op de eerder in
SEW verschenen publicatie van Mortelmans over het belang
van het materiële Europese recht voor de Nederlandse recht-
spraak.3 Evenals in die bijdrage, zijn ook in dit artikel de
docentervaringen bij de recente cursussen Europees recht van
de SSR voor de Nederlandse rechtbanken verwerkt. Door een
aantal hoofdlijnen aan te geven hopen wij vooral de ‘gewo-
ne’ Nederlandse rechter van een kompas te voorzien.4 Een
weliswaar uitgebreid kompas, maar de structuur daarvan
wordt met behulp van duidelijke kopjes aangegeven, zodat op
een eenvoudige wijze een selectie van de meest relevante
onderdelen voor de eigen rechtspraktijk gemaakt kan worden.
Verschillende rechters krijgen nu eenmaal met zeer verschil-
lende aspecten van het EG-recht te maken. 5

Wij hopen dat daardoor het vermeend ingewikkelde en
vreemde Europese recht bij nader inzien, toch minder gecom-
pliceerd blijkt te zijn dan aanvankelijk werd gedacht. Het is
eerder spannend en doet een beroep op creativiteit. Geen zin
in creativiteit en spannend recht? Dan geldt echter ook voor
het Europese institutionele recht: Vluchten kan niet meer.
Inwerken moet!6

2. De Europese rechtsbronnen en hun toepassing
door de rechter

Onze kantonrechter had in het geval van Koelman versus
Hendriks met een niet tijdig omgezette richtlijn te maken, een
euvel dat zich wel vaker voordoet en dat met een zekere regel-
maat op het bordje van de rechter belandt omdat partijen de
richtlijn alsnog inroepen. Bezien vanuit het Europese institu-
tionele recht, speelden hier twee belangrijke vraagstukken.
Ten eerste die naar de verschillende (ken)bronnen van het
Europese recht. Waar is dat EU-recht precies te vinden, wel-
ke bronnen vormen, alle tezamen, ‘het’ Europese recht? Wat
zijn de kenmerken van ieder van deze bronnen? In casu voor-
al: wat zijn de juridische kenmerken van een Richtlijn?
Ten tweede, nauw hiermee verbonden, de vraag hoe de Neder-
landse rechter precies die bronnen moet toepassen. Dit laatste
is in feite de vraag naar de rechtstreekse werking van de ver-
schillende Europese kenbronnen (in casu een richtlijn), waar-
onder – kort gezegd – te verstaan de mogelijkheid van partij-
en in een geding voor de Nederlandse rechter een beroep te
doen op een bepaling van het Europese recht. Met die recht-
streekse inroepbaarheid correspondeert de plicht van de rech-
ter om die rechtstreeks werkende Europeesrechtelijke bepa-
ling direct, en met voorrang op strijdig Nederlands recht, toe
te passen. Vandaar dat wij, vanwege dit perspectief van de
Nederlandse rechter, deze twee onderdelen van het institutio-
nele recht (bronnen en rechtstreekse werking/voorrang) teza-
men nemen.

2.1. Primair Gemeenschaps- en Unierecht

Wij maken een onderverdeling tussen de EG/EU-verdragen,
de ongeschreven beginselen van gemeenschapsrecht, en de
verdragen die de EG (als internationale organisatie) met der-
de staten heeft gesloten. Tezamen vormen zij het primaire
gemeenschapsrecht, en met ook het EU-Verdrag erbij, het pri-
maire Unierecht. Deze bronnen staan in de Europeesrechte-
lijke hiërarchie bovenaan.
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2. ‘Vgl. nader par. 4.3. Hierover bijv. P.J. Slot, ‘Harmonisation’, ELR
1996, p. 378. Over minimumharmonisatie: H. Temmink, ‘Minimumnor-
men in EG-richtlijnen’, SEW 1995, p. 79; M. Dougan, ‘Minimum Har-
monization and the internal Market’, CML Rev. 2000, p. 853.
3. K.J.M. Mortelmans, ‘Europees materieel recht voor nationale rechters:
L’acquis et le défi communautaires’, SEW 2003, p. 78-93 (maartnummer).
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een specifieke aanvulling op dit handboek, vanuit de optiek van de Neder-
landse magistratuur.
6. Vgl. K. Mortelmans, a.w., p. 93.



2.1.1. De Verdragen
Ten eerste behoren tot het primaire Gemeenschapsrecht de
artikelen van het EG-Verdrag (en het niet zo belangrijke Eu-
ratom-Verdrag), zoals deze in de loop der tijd zijn aangepast
door de verschillende wijzigingsverdragen (Europese Akte,
Verdrag van Maastricht, Verdrag van Amsterdam, en meest
recent het Verdrag van Nice). Het primaire Unierecht omvat
dan de verdragsartikelen van de overige delen van het EU-
Verdrag, hoewel ook gedoeld kan zijn op alle bepalingen van
het EU-Verdrag, inclusief die van het EG-Verdrag.7

Waarom is dit deel van het primaire EG/EU-recht van belang
voor de Nederlandse rechter? Waarom dient iedere Neder-
landse rechter over de geconsolideerde versie, na Nice, van
het EG- en het EU-Verdrag te beschikken? Behalve dat dit
soms aardige lectuur vormt, is de belangrijkste reden dat vol-
gens de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie, de
nationale rechter gehouden is normen/rechten/plichten vast-
gelegd in bepalingen van het EG-Verdrag rechtstreeks toe te
passen, als dat verdragsartikel tenminste ‘voldoende duidelijk
en onvoorwaardelijk’ is geformuleerd. En dit dan met voor-
rang boven eventueel afwijkend Nederlands recht.

De verticale rechtstreekse werking

Deze rechtstreekse werking van de bepalingen van het EG-
Verdrag is in zoverre niet langer problematisch dat inmiddels
wel zo ongeveer vaststaat welke bepalingen van het EG-Ver-
drag rechtstreekse werking hebben. Zo ging het in een van de
bekendste standaardarresten, Van Gend & Loos, om de vraag
of art. 12 EEG, met een verbod van verhoging van invoer-
rechten in het intracommunautaire handelsverkeer, direct
inroepbaar en toepasbaar was voor/door de nationale gerech-
ten. Volgens het Hof was dit zo omdat art. 12 EEG in duide-
lijke, onvoorwaardelijke termen de verhoging van invoer-
rechten verbood.8 De betrokken Nederlandse rechter, de
vroegere Tariefcommissie, moest het transportbedrijf daarom
gelijk geven en hun geld teruggeven, ook al hadden de Neder-
landse douaneautoriteiten, volgens het destijds geldende
Nederlandse recht, gelijk dat zij de invoerrechten hadden ver-
hoogd.9 De Nederlandse rechter moet dat vreemde EG-recht
dus met voorrang toepassen, boven het eigen welbekende
Nederlandse recht, omdat het Europese Hof in Luxemburg nu
eenmaal vindt ‘dat de nationale rechter, belast met de toepas-
sing, in het kader zijner bevoegdheden, van de bepalingen van
het Gemeenschapsrecht, verplicht is zorg te dragen voor de
volle werking dezer normen, daarbij zo nodig, op eigen gezag,
elke strijdige bepaling van de – zelfs later – nationale wetge-
ving buiten toepassing latende’.10

In recentere tijden kunnen er alleen nog interessante ontdek-
kingen worden gedaan, inzake de rechtstreekse werking van
EG-verdragsbepalingen, na een wijziging van dat EG-Ver-
drag.11 Te denken valt aan het huidige art. 18 EG dat door het
Verdrag van Maastricht (1993) werd ingevoegd. Burgers van
de EU hebben reis- en verblijfsrechten, maar ‘onder voorbe-
houd van de beperkingen en voorwaarden die bij dit (EG-)ver-
drag en de bepalingen ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld’.
Vanwege deze nogal dubbelzinnige tekst, was het een tijdlang
onduidelijk of art. 18 EG rechtstreekse werking heeft, in die
zin dat uit deze bepaling een recht op verblijf voor gewone
EU-burgers in andere lidstaten zou voortvloeien.
Daarom moest het Hof eraan te pas komen, dat in 2002, in de
Baumbast-uitspraak, het verlossende woord sprak. Het recht
om op het grondgebied van de lidstaten te verblijven is een
door een duidelijke en nauwkeurige bepaling van het EG-Ver-

drag rechtstreeks aan iedere burger van de Unie toegekend
recht. De genoemde beperkingen en voorwaarden inzake het
reis/verblijfsrecht voor EU-burgers zijn volgens het Hof vat-
baar voor rechterlijke toetsing – deze beperkingen beletten
dus niet dat art. 18 lid 1 EG voor particulieren rechten doet
ontstaan, welke zij in rechte geldend kunnen maken en welke
de nationale/Nederlandse rechter dient te handhaven.12 Daar-
entegen heeft art. 18 EG geen rechtstreekse werking voor wat
betreft het afschaffen van de grenscontroles, zoals de zaak
Wijsenbeek leert.13 Europese burgers, komend uit een andere
EU-lidstaat, kunnen zich dus niet voor de nationale gerechten
(in casu de rechtbank Rotterdam) beroepen op art. 18 EG om
zo hun paspoort op luchthaven Rotterdam of Schiphol niet
meer te hoeven tonen.
Deze twee arresten over art. 18 EG illustreren dat wat precies
de concrete gevolgen van ‘rechtstreekse werking’ zijn, en wat
dat begrip precies betekent in het concrete geschil voor de
Nederlandse rechter, moeilijk in het algemeen kan worden
aangegeven. Betekenis en gevolgen hangen sterk af van de
feitelijke omstandigheden van het geval, de tekst van de inge-
roepen EG-bepaling, en het doel dat de procespartij daarmee
beoogt. In Baumbast een beroep op art. 18 EG om een ver-
blijfsvergunning te krijgen; in Wijsenbeek een beroep op
dezelfde verdragsbepaling om geen paspoort te hoeven tonen
aan de grens; in een aanhangige zaak een beroep op art. 18 EG
om na binnenkomst in de andere lidstaat direct een bijstands-
uitkering bij de sociale dienst te kunnen gaan ophalen.14

Meer in het algemeen gesteld: de Nederlandse rechter zal bij
de vraag wat rechtstreekse werking van een EG-bepaling nu
precies betekent in het concrete geval redelijk eigenwijs moe-
ten zijn en steeds opnieuw moeten pogen om de bepaling in
dat concrete geval toe te passen. Bij de bespreking van richt-
lijnen geven wij nog andere voorbeelden van deze casuïstiek.
Wel is er steeds de – ook nog te bespreken – prejudiciële bij-
stand van het EG-Hof, waardoor meer duidelijkheid over de
gevolgen van rechtstreekse werking kan worden gekregen.
Of ook de andere twee delen van het EU-verdrag rechtstreeks
inroepbaar zijn voor de nationale rechter, is een nog niet uit-
gekristalliseerd punt. Er bestaat nog geen rechtspraak van het
Hof van Justitie, hoewel deze, vooral via de prejudiciële pro-
cedure van de derde pijler (art. 35 VEU, over Politiële en Jus-
titiële Samenwerking in Strafzaken, PJSS), wel mogelijk is.
Het Hof mag echter niet de verdragsbepalingen van die der-
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7. Vgl. de eerdere opmerking dat wij hier niet op de (welhaast onbegrij-
pelijk) ingewikkelde driepijlerstructuur van de EU kunnen ingaan.
8. Zaak 26/62, Van Gend & Loos t. Nederlandse administratie der belas-
tingen, Jur. 1963, p. 1 (verwijzing vroegere Tariefcommissie) . Het hui-
dige art. 25 EG, de opvolger van art. 12 EEG, verbiedt deze invoerrech-
ten in het geheel, althans in het handelsverkeer tussen de lidstaten.
9. Wij beseffen dat wij simplificeren, maar dit is nodig om de beginselen
van voorrang en rechtstreekse werking concreet voor de rechtspraktijk te
maken.
10. Zaak 106/77, Simmenthal II, Jur. 1977, p. 629, r.o. 24.
11. Afgezien van het geval dat een reeds bestaand verdragartikel niet lan-
ger rechtstreekse werking heeft, hetgeen het Hof, helaas, niet geheel uit-
sluit (daarover Mortelmans en Van Ooik, CML Rev. 2003, p. 503, 513) en
– naar de andere kant – het geval dat een reeds bestaand verdragartikel,
later rechtstreekse werking verkrijgt via secundaire regelgeving (met als
belangrijkste voorbeeld de, hierna te bespreken, rechtstreekse werking van
81 lid 3 EG vanaf 1 mei 2004).
12. Zaak C-413/99, Baumbast, Jur. 2002, p. I-7091 (r.o. 84-86).
13. Zaak C-378/97, Wijsenbeek, Jur. 1999, p. I-6207 (verwijzing Rb. Rot-
terdam).
14. Zaak C-95/03, Vincenzo Piliego, aanhangig (PbEG 2003, C-101/23). 



de pijler (Titel VI) zelf uitleggen. Los van dit probleem van
beperkte uitlegbevoegdheid van het Hof, lijken er evenwel
nauwelijks verdragsartikelen in deze overige delen te staan –
ook niet in de strafrechtelijke derde pijler – die in duidelijke,
onvoorwaardelijke termen zijn gesteld, en waar de Neder-
landse rechter iets mee kan. De tweede en derde EU-pijler
bevatten eigenlijk hoofdzakelijk doelstellingsartikelen en
bevoegdheidsgrondslagen (rechtsgrondslagen voor beleid op
secundair niveau).

De horizontale rechtstreekse werking

Hierboven ging het steeds om het inroepen van EG-verdrags-
bepalingen door particulieren tegenover overheidsinstanties
(verticaal). Een belangrijke vraag is of ook verplichtingen van
particulieren, vastgelegd in het EG-Verdrag, rechtstreeks
tegen hen kunnen worden ingeroepen, ook als het Nederland-
se recht geen vergelijkbare verplichtingen bevat. Denk bij dit
soort ‘ongunstige’ verdragsartikelen aan het kartelverbod van
art. 81 EG; het verbod om misbruik te maken van een econo-
mische machtspositie; de plicht voor een werkgever om man-
nen net zoveel loon te geven als vrouwen (of andersom); het
verbod voor een Nederlandse werkgever om eerst alle Ita-
liaanse werknemers te ontslaan als het economisch slecht
gaat; et cetera.
In het jargon geraken we hier bij de vraag naar de zogenoem-
de horizontale rechtstreekse werking van de bepalingen van
het EG-Verdrag, de mogelijkheid om in geschillen tussen par-
ticulieren onderling – veelal civiele geschillen – deze ver-
dragsbepalingen rechtstreeks in te roepen. Dus ten voordele
van de ene particulier, maar helaas ten nadele van de andere
particulier. Het Hof van Justitie sluit deze mogelijkheid van
horizontale inroepbaarheid niet uit, als de EG-verdragsbepa-
ling maar in duidelijke, onvoorwaardelijke termen is gefor-
muleerd, en zich bovendien leent om in zo’n civiel geschil
door de rechter direct te worden toegepast. Die burgerlijke
rechter moet er dus, in dat type geschil, iets concreets mee
kunnen doen.
Zo zijn, bijvoorbeeld, de mededingingsrechtelijke bepalingen
van art. 81 lid 1 en 2 EG en art. 82 EG voldoende duidelijk
geformuleerde, tot ondernemingen gerichte, bepalingen. Dit
geldt ook voor art. 86 lid 1 en 2 EG (ondernemingen met bij-
zondere en uitsluitende rechten, alsmede taken van algemeen
economisch belang) en de blokkeringsregel van art. 88 lid 3
EG (over staatssteun).
Zij zijn daarom horizontaal inroepbaar, bijvoorbeeld om
schadevergoeding te krijgen van een concurrent die het kar-
telverbod overtrad of die misbruik maakte van zijn machts-
positie.15 Vanaf 1 mei 2004 zal ook art. 81 lid 3 EG, over de
uitzonderingen op het kartelverbod, rechtstreekse horizonta-
le werking krijgen. Deze voor de Nederlandse rechtbanken
zeer belangrijke ontwikkeling, noopt tot het aanzienlijk uit-
diepen van de kennis van het Europese mededingingsrecht –
in feite moet een groot deel van de taken worden overgeno-
men die nu nog door de (gespecialiseerde diensten van de)
Europese Commissie worden verricht.16

Vele andere verdragsbepalingen zijn echter primair gericht tot
de lidstaten. Desalniettemin zijn er bepalingen die direct de
civielrechtelijke positie van particulieren (natuurlijke en
rechtspersonen) kunnen beïnvloeden. Het Hof heeft dan ook
de horizontale werking van ook dit soort, primair tot lidstaten
gerichte normen, erkend.
In de arbeidsrechtelijke hoek vindt men art. 141 EG (vroeger
art. 119 EEG) over gelijke beloning van mannen en vrouwen.

In het daarbij behorende Defrenne II-arrest stelde het Hof dat
de norm van gelijke beloning niet alleen verticaal, maar ook
horizontaal inroepbaar is, als het althans gaat om openlijke
discriminaties, die rechtstreeks voortvloeien uit de wet dan
wel vastliggen in een CAO of individuele arbeidsovereen-
komst.17 De Belgische mevrouw Defrenne kon de gelijke
loon-norm daarom inroepen tegenover de, inmiddels alweer
ter ziele gegane, luchtvaartmaatschappij van onze zuiderbu-
ren. De ongelijke beloning moet dan wel uitgaan van een en
dezelfde werkgever. Anders kan het loon van het vrouwelijk
en mannelijk personeel niet met elkaar vergeleken worden, en
heeft een beroep op art. 141 EG geen zin.18

Ook art. 39 EG, met het verbod van (directe en indirecte) dis-
criminatie van buitenlandse EG-werknemers, is zowel in
geschillen met de overheid als tussen particulieren onderling,
rechtstreeks inroepbaar. Blijkens de rechtspraak kunnen
steeds meer ‘maatregelen’ van particulieren ter discussie wor-
den gesteld – in de zaak Bosman ging het om een collectieve
maatregel van voetbalorganisaties (transferregeling en bui-
tenlanderclausules van de Belgische voetbalbond en de
UEFA),19 in Angonese om een discriminerende maatregel van
een individuele werkgever (taalvereisten die gesteld werden
door een particuliere bank bij indiensttreding).20

Art. 28 EG, met het verbod van het opwerpen van belemme-
ringen voor het EG-interne goederenverkeer, heeft daarente-
gen hoogstwaarschijnlijk geen horizontale werking. De bepa-
ling ziet namelijk enkel op belemmerende maatregelen die
uitgaan van de lidstaten. Door particulieren opgeworpen
belemmeringen van het intracommunautaire goederenver-
keer, zullen eventueel via de mededingingbepalingen van het
Verdrag kunnen worden aangepakt.21 In het verlengde hier-
van is het de vraag of ook andere vrij-verkeer-bepalingen,
zoals die over de vrijheid van vestiging, horizontaal inroep-
baar zijn.22

2.1.2. Algemene beginselen van Gemeenschapsrecht
Een andere rechtsbron die tot het primaire Gemeenschaps-
recht kan worden gerekend, zijn de (vaak ongeschreven) com-
munautaire rechtsbeginselen. Rechtsbeginselen spelen in het
Gemeenschapsrecht een relatief belangrijke rol, hoewel meer
voor het EG-Hof dan voor de nationale rechter.23 De commu-
nautaire rechtsorde is een ‘jonge’ rechtsorde, met de onver-
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15. Zie met name zaak C-453/99, Crehan t. Courage, Jur. 2001, p. 6297.
Daarover: M.P. Boots, ‘De gevolgen van het Courage/Crehan-arrest’,
Contracteren 2002, p. 27.
16. Daarover bijv. Van der Woude, ‘De herziening van het Europese
mededingingsrecht en de gevolgen daarvan voor de nationale rechter’,
SEW 2003, p. 176; F.O.W. Vogelaar, ‘De nieuwe Raadsverordening (EG)
1/2003 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de arti-
kelen 81 en 82 van het Verdrag’, M&M 2003, nr. 1; en Mortelmans, a.w.,
p. 89-90.
17. Zaak 43/75, Defrenne t. Sabena, Jur. 1976, p. 455 (r.o. 39-40). 
18. Vgl. arrest van 17 september 2002, zaak C-320/00, Lawrence, Jur.
2002, p. I-7325 (r.o. 17-19). Zie ook conclusie A-G Geelhoed van 2 april
2003 in zaak C-256/01, Allonby.
19. Zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, p. I-4921, r.o. 82-84 (met verwij-
zing naar zaak 36/74, Walrave/Koch, Jur. 1974, p. 1405).
20. Zaak C-281/98, Angonese, Jur. 2000, p. I-4139 (r.o. 34-36).
21. Zie met name zaak C-159/00, Sapod, Jur. 2002, p. I-5031 (r.o. 74).
Daarover Mortelmans, AAe 2002, p. 371.
22. Zo paste het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch het Peerbooms-arrest toe
in een horizontale relatie (een geschil inzake de particuliere ziektekosten-
verzekering). Daarover J.W. van de Gronden, VR 2003, p. 69-75.
23. Uitgebreid: Jans/De Lange/Prechal/Widdershoven, a.w., hoofdstuk 5.



mijdelijke lacunes en tegenstrijdigheden. De rechtsbeginse-
len moeten dan ook geregeld uitkomst bieden bij de oplossing
van een concreet probleem.
Aangezien ‘nationale’ rechtsbeginselen voor het Hof van Jus-
titie een belangrijke inspiratiebron zijn, sluiten de commu-
nautaire rechtsbeginselen vaak nauw aan bij de rechtsbegin-
selen die in principe ook in het recht van de lidstaten bekend
zijn. Zij hebben echter niet per se een identieke inhoud en
draagwijdte. De werking van het communautaire vertrou-
wensbeginsel bijvoorbeeld is beperkter dan die van zijn equi-
valent in het Nederlandse recht, omdat het in beginsel geen
toepassing contra legem kent.24

Een ander, voor de nationale rechter zeer relevant voorbeeld
van de toepassing van het rechtszekerheidsbeginsel, is de
beperking van de werking in de tijd van een prejudicieel arrest.
Volgens vaste rechtspraak geldt de uitlegging die het Hof in
een prejudiciële procedure aan een voorschrift van Gemeen-
schapsrecht geeft vanaf het tijdstip van zijn inwerkingtreding.
Dat betekent dat het voorschrift, zoals het door het Hof is uit-
gelegd, door de rechter ook moet worden toegepast op rechts-
betrekkingen die tot stand zijn gekomen vóór het arrest waar-
bij op het verzoek om uitlegging is beslist. Slechts bij hoge
uitzondering kan de werking van een arrest door het Hof wor-
den beperkt. In beginsel gaat het Hof alleen tot een dergelij-
ke beperking over op grond van ‘dwingende overwegingen
van rechtszekerheid’.25

Een speciale categorie van algemene rechtsbeginselen bestaat
uit de grondrechten. Bij gebrek aan een communautaire
grondrechtencatalogus, althans een juridisch bindende,26 wor-
den in de EU de grondrechten beschermd onder de noemer
van ‘algemene rechtsbeginselen’. Het Hof laat zich in dit ver-
band leiden door de constitutionele tradities van de lidstaten
en de, uiteraard geschreven, internationale mensenrechten-
verdragen, in het bijzonder het EVRM. Deze ‘communautai-
re grondrechten’ gelden niet alleen voor de instellingen, ook
de lidstaten moeten deze in acht nemen wanneer zij het com-
munautaire recht uitvoeren of wanneer zij (autonoom) han-
delen binnen de werkingsfeer van het Gemeenschapsrecht.27

Eveneens kunnen de lidstaten, als pleitbezorgers van de door
de grondrechten beschermde belangen, daarop beroep doen
ter rechtvaardiging van een inbreuk op het Gemeenschaps-
recht.28

2.1.3. Verdragen tussen EG en derde staten
Indien de EG, als internationale organisatie, partij is bij een
verdrag met een derde land of met een internationale organi-
satie, dan vormen deze verdragen, volgens het Hof, een inte-
graal onderdeel van het Gemeenschapsrecht. Dit is ook het
geval indien de EG tezamen met de lidstaten partij is bij een
dergelijk verdrag – in welk geval gewoonlijk over ‘gemeng-
de’ akkoorden wordt gesproken.29 Het gevolg is dat de natio-
nale rechter bevoegd of verplicht is om prejudiciële vragen te
stellen over de uitleg van deze ‘zuiver communautaire’ dan
wel gemengde verdragen. De Nederlandse rechter kan of moet
het Europese Hof dus ook naar de rechtstreekse werking van
artikelen in deze verdragen tussen EG (en lidstaten) en der-
den vragen en heeft deze bepalingen bij bevestigende beant-
woording rechtstreeks toe te passen.30

In een aantal gevallen heeft het Hof inderdaad de rechtstreekse
werking van dit stukje primair Gemeenschapsrecht erkend.
De voorwaarden zijn niet zoveel anders (meer) dan die wel-
ke gelden voor de rechtstreekse werking van de overige delen
van het EG-recht: ‘Het is vaste rechtspraak dat een bepaling
van een door de Gemeenschap met derde staten gesloten over-

eenkomst geacht moet worden rechtstreeks toepasselijk te
zijn, wanneer zij, gelet op haar bewoordingen en op het doel
en de aard van de overeenkomst, een duidelijke en nauwkeu-
rig omschreven verplichting behelst, voor welker uitvoering
en werking geen verdere handeling vereist is’.31 Aldus kun-
nen ook bepalingen van internationale verdragen ‘over de
band’ van het Gemeenschapsrecht rechtstreeks werken.
Zo heeft het Hof, in de toepassing van dit criterium, de recht-
streekse werking erkend van bepalingen in de Associatie-
overeenkomst EEG-Turkije, alsmede van het daaronder han-
gende Besluit nr. 1/80 van de betrokken Associatieraad. Het
begon met de Sevince-uitspraak, een prejudiciële verwijzing
door de Nederlandse Raad van State, waarin het Hof bepaal-
de dat Turkse werknemers na vier jaar legale arbeid vrij toe-
gang hebben tot de gehele Nederlandse arbeidsmarkt – een
recht dat rechtstreeks voor de Nederlandse gerechten is te
handhaven.32 Ook de bepaling in de Associatieovereenkomst
EEG-Marokko (recentelijk vervangen) die gaat over gelijke
behandeling van Marokkanen met eigen onderdanen in de
sfeer van de sociale zekerheid, is rechtstreeks inroepbaar voor
de nationale rechters.33

Recenter is voor de Nederlandse rechtbanken – en als hoger
beroep rechter: voor de ABRvS – vooral de rechtspraak van
het EG-Hof over de rechtstreekse werking van de Europa
Akkoorden van belang. Deze overeenkomsten stellen dat
onderdanen van de betrokken kandidaat-lidstaten (zoals
Polen, Hongarije, ook Bulgarije en Roemenië) gelijke behan-
deling genieten bij vestiging als zelfstandige in een van de hui-
dige lidstaten. Daaruit leidde het Hof af dat dit recht ook een,
rechtstreeks te handhaven, recht op toelating en verblijf
omvat. Wel dient de Oost-Europese zelfstandige, nog steeds,
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24. Vgl. onder andere HR (belastingkamer) 18 oktober 2002, Jurispru-
dentie NJB 2002, nr. 50, waarin prejudiciële vragen gesteld werden over
de betekenis van het communautaire vertrouwens- en rechtszekerheids-
beginsel. 
25. Alleen het Hof van Justitie zèlf is bevoegd om een dergelijke beper-
king aan te brengen. Vgl. bijv. zaak 309/85, Barra, Jur. 1988, p. I-355 en
zaak 240/87, Deville, Jur. 1988, p. 3513. Nationale rechters denken er
soms echter anders over en beperken op eigen gezag de werking van een
prejudicieel arrest. Zie bijvoorbeeld de President van de Ierse High Court
in de zaak McCotter (10 juni 1988), niet gepubliceerd, besproken in Pre-
chal en Burrows, Gender Discrimination Law of the European Commu-
nity, Aldershot 1990, p. 232-236. Zie ook par. 8 hierna, over de prejudi-
ciële procedure.
26. Het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie is in feite
een juridisch niet-afdwingbare verklaring, welke echter in de toekomst
bindende status krijgt in de Europese Grondwet. Van de vele literatuur
daarover, zie onder meer: C. Callies, ‘Die Charta der Grundrechte der
Europäischen Union – Fragen der Konzeption, Kompetenz und Verbind-
lichkeit’ (2001) EuZW 261-268; P. Eeckhout, CML Rev. 2002, p. 945-994. 
27. Zie bijv. zaak C-60/00, Carpenter, Jur. 2002, p. 6279. Daarover R.
van Ooik en H. Staples, ‘Het recht op gezinsvorming en gezinshereniging
volgens het Europese Hof van Justitie’, NTER 2002, p. 269.
28. Vgl. de recente zaak C-112/00, Schmidberger, arrest van 12 juni 2003,
waarin een belemmering van het vrije verkeer van goederen door het Hof
gerechtvaardigd werd geacht door de vrijheid van meningsuiting. Daar-
over Mortelmans, AAe 2003, novembernummer.
29. Zaak 12/86, Demirel, Jur. 1987, p. 3719 (r.o. 6-12).
30. Zie over de bevoegdheid/plicht tot het stellen van prejudiciële vragen,
par. 8.2 en 8.3.
31. Bijv. zaak 12/86, Demirel, Jur. 1987, p. I-3719 (r.o. 14) en zaak
C-162/96, Racke, Jur. 1998, p. I-3655 (r.o. 31).
32. Zaak C-192/89, Sevince, Jur. 1990, p. I-3461 (verwijzing RvS).
33. Zaak C-18/90, Kziber, Jur. 1991, p. I-199 (r.o. 15-23). Zie later bijv.
zaak C-33/99, Hassan Fahmi en M. Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado t.
Bestuur SVB, Jur. 2001, p I-2415 (verwijzing Rb. Amsterdam).



de nationale vreemdelingrechtelijke procedures te volgen.34

Voor Nederlandse rechtbanken wordt vooral door Oost-Euro-
pese prostituees een rechtstreeks beroep gedaan op de Euro-
pa Akkoorden, om zo een verblijfsvergunning voor het ver-
richten van arbeid als zelfstandige te bemachtigen. De eerste
Nederlandse prejudiciële verwijzing/uitspraak, de Jany-zaak,
betrof dan ook deze beroepsgroep.35 En in Panayotova wil de
rechtbank Assen weten of het strenge Nederlandse beleid
inzake het afgeven/weigeren van een machtiging tot voorlo-
pig verblijf voor Oost-Europese prostituees (‘geen mvv, dan
eerst terug naar eigen land’) wel door de beugel van de Euro-
pa Akkoorden kan.36 Verder hebben ook de bepalingen over
gelijke behandeling van Oost-Europese werknemers, die
reeds legaal zijn toegelaten en werken in een EU-lidstaat,
rechtstreekse werking.37

Inzake de WTO-akkoorden is het Hof echter aanmerkelijk
terughoudender. Nadat het al eerder had geweigerd de recht-
streekse werking van de GATT-bepalingen te erkennen,38

heeft het Hof later ook de mogelijkheid van een rechtstreeks
beroep op de WTO-akkoorden ontkend.39 De Nederlandse
rechter mag het WTO-recht dus niet rechtstreeks toepassen.
Wel wordt een zekere doorwerking van de desbetreffende
bepalingen gewaarborgd door middel van zogenoemde WTO-
conforme uitleg.40

2.2. Secundair Gemeenschaps- en Unierecht

Tot het secundaire Gemeenschapsrecht worden de besluiten
van de EG-instellingen gerekend, zowel de bindende als de
niet-bindende, die direct of indirect op het EG-verdrag steu-
nen. Indien daaraan de besluiten worden toegevoegd die op
de overige delen van het EU-verdrag steunen, dan verkrijgt
men het secundaire Unierecht. Van deze laatste categorie
bespreken wij enkel het belangrijkste Derde Pijler-besluit,
namelijk het zogenoemde PJSS-kaderbesluit. Daar gaat de
Nederlandse strafrechter namelijk in toenemende mate mee
geconfronteerd worden.

2.2.1. Verordeningen
De verordening heeft een algemene strekking, is verbindend
in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lid-
staat (art. 249 EG). De verordening kan daarmee worden
gekenschetst als een soort van Europese wet in materiële zin.
Deze hoeft niet, en mag niet eens, worden overgeschreven in
nationale regelgeving, in tegenstelling tot de hierna te bespre-
ken EG-richtlijn.41 Vandaar dat de verordening vaak als het,
voor lidstaten en burgers, meest ingrijpende rechtsinstrument
van de Brusselse instellingen wordt gezien.42

Hoewel verordeningen niet hoeven te worden omgezet in
nationale regelgeving, behoeven zij soms wel nadere uitvoe-
ring en dienen zij in de regel – zoals wij dat noemen – geope-
rationaliseerd te worden. Het gaat daarbij om de aanwijzing
van de nationale instanties die met de verdere uitvoering en
toepassing van de communautaire normen in de verordening
belast worden, en om het treffen van maatregelen in verband
met de handhaving en de te volgen procedures. Tot deze maat-
regelen behoort vaak het stellen van een sanctie (in ruime zin)
op inbreuken op communautaire normen in de verordening.
Denk aan de verordeningen die visquota opleggen; de lidsta-
ten moeten deze quota verder verdelen over de vissers. Toe-
gegeven moet worden dat het onderscheid met ‘omzetting’ (in
formele nationale wetgeving) niet altijd even scherp is, en dat
dergelijke omzetting van verordeningen toch geregeld voor-
komt, hoewel eigenlijk verboden.43

Soms wordt de lidstaten een bepaalde periode gegeven om de
verordening te operationaliseren. De verordening maakt dan
een onderscheid tussen de datum van inwerkingtreding en de
datum waarop de verordening van toepassing is. Zo is de nieu-
we mededingingverordening reeds in werking getreden (twin-
tig dagen na verschijnen in het Publicatieblad van de EU)
maar pas vanaf 1 mei 2004 van toepassing.44 De Nederlandse
rechters krijgen dus pas echt met het nieuwe Europese mede-
dingingsregime te maken vanaf laatstgenoemde datum; in de
tussentijd kunnen zij zich – tezamen met de NMa’s, EZ’en,
en advocatuur van de lidstaten – alvast grondig voorbereiden.
Verordeningen zijn ‘rechtstreeks toepasselijk’, en hebben
daarmee een ‘immanente’ rechtstreekse werking. Dat bete-
kent evenwel niet dat alle bepalingen van iedere verordening
altijd door iedere nationale rechter zonder meer toegepast
kunnen worden. Evenals EG-verdragsbepalingen of richtlij-
nen, kunnen ook verordeningen bepalingen bevatten die zich
in het geheel niet lenen om te worden toegepast door de natio-
nale rechter. Men denke aan de vele verordeningen die lid-
staat-autoriteiten aansporen om samen te werken en informa-
tie uit te wisselen, maar waar een Nederlandse rechter in een
geschil van het type burger-burger of burger-lidstaat echt te
weinig mee kan.44bis

Het ligt ons inziens dus in feite aan de aard en de wijze van
formuleren van de concrete bepalingen van een verordening,
bezien in hun onderling verband, of deze door de Nederland-
se rechter direct kunnen worden toegepast. Zo ja, vanwege het
algemene voorrangsbeginsel, zo nodig met buiten toepassing
laten van strijdig Nederlands recht.
Deze rechtstreekse werking/toepassing moet zowel in
geschillen met de overheid (verticaal), als in geschillen tus-
sen burgers/bedrijven onderling. De horizontale werking van
zich daarvoor lenende bepalingen van verordeningen, is een
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34. Zaak C-63/99, Gloszczuk; zaak C-235/99, Kondova; zaak C-257/99,
Barkoci & Malik, arresten van 27 september 2001. Daarover R. van Ooik
en H. Staples, ‘Het rechtstreekse beroep van Oost-Europese zelfstandigen
op de Europa Akkoorden’, NTER 2001, p. 313-320.
35. Zaak 268/99, Jany, Jur. 2001, p. I-8615 (verwijzing Rb. ’s-Graven-
hage, zp. Amsterdam). Daarover R. van Ooik, NTER 2002, p. 1-7. 
36. Zaak C-327/02, Panayotova e.a., aanhangig (verwijzing Rb. ’s-Gra-
venhage, zp. Assen). Zie PbEG 2002, C-274/20 en JV 2002, nr. 417. Ook
de Raad van State heeft sterk vergelijkbare vragen gesteld: zaak C-58/03,
Encheva, aanhangig (PbEG 2003, C-83/12). Voor andere zaken over deze
mvv-problematiek, zie JV 2002, nr. 77 en 78 en JB 2002, nr. 60. 
37. Zaak C-162/00, Pokrzeptowicz-Meyer, Jur. 2002, p. I-1049 en zaak
C-438/00, Kolpak, arrest van 8 mei 2003 (r.o. 24-30).
38. Zaken 21 t/m 24/72, International Fruit III, Jur. 1972, p. 1219 (r.o.
19-21).
39. Gevoegde zaken C-300/98 en C-302/98, Christian Dior, Jur. 2000,
p. I-11307, (r.o. 43-44), (verwijzing Rb. ’s-Gravenhage en Hoge Raad).
Zie ook zaak C-53/96, Hermès International, Jur. 1998, p. I-3603 (ver-
wijzing Rb. Amsterdam) en zaak C-149/96, Portugal t. Raad, Jur. 1999,
p. I-8395 (r.o. 47) 
40. Zaken C-300/98 en C-302/98, (r.o. 45-49). Zie ook par. 3, begin.
41. Vgl. bijv. zaak 94/77, Zerbone, Jur. 1978, p. 99 en zaak 20/72, Cobe-
lex, Jur. 1973, p. 1055.
42. Wat ook blijkt uit het Protocol over subsidiariteit en proportionaliteit:
‘Als dit anderszins op hetzelfde neerkomt, wordt de voorkeur gegeven aan
richtlijnen boven verordeningen en aan kaderrichtlijnen boven gedetail-
leerde maatregelen’ (punt 6).
43. Over uitvoering van verordeningen zie J.M. Bonnes, Uitvoering van
EG-verordeningen in Nederland, 1994, en dezelfde, naar aanleiding van
ARRvS 25 mei 1992, in SEW 1993, p. 257-266.
44. Zie art. 45 van Verordening 1/2003/EG (PbEG 2003, L 1/1).
44bis. Vgl. zaak C-403/98, Monte Arcosv, Jur. 2001, p. I-103, waarin de
relevante bepaling van de verordening eerst nadere uitvoering behoefde.



belangrijk kenmerk dat verordeningen van richtlijnen onder-
scheidt, die geen horizontale werking hebben.45 Zo is de natio-
nale rechter verplicht om te zorgen voor de naleving van kwa-
liteitseisen voor groenten of fruit die vervat zijn in een
verordening, ook in een civiel proces van marktdeelnemer en
concurrent.46

Voor dat direct opleggen van plichten aan particulieren, hoeft
de verordening niet eerst te zijn overgeschreven in nationale
regelgeving – de verordening is immers ‘rechtstreeks toepas-
selijk’ – maar in de recente Parma Ham-zaak preciseerde het
Hof wel dat een verordening, wil deze horizontaal inroepbaar
zijn, zelf duidelijk moet omschrijven wat precies de verplich-
tingen voor particulieren zijn. Zo niet, dan kan de bepaling
van de verordening niet ten laste van een particulier worden
ingeroepen, ongeacht of het om een strafrechtelijke vervol-
ging dan wel een civielrechtelijke procedure gaat. Het (niet-
Italiaanse) Parma Ham-bedrijf moet immers wel kunnen
weten wat het nu precies wel en niet mag doen.47

Het instrument van de verordening wordt vaak ingezet op het
terrein van het gemeenschappelijk landbouw- en visserijbe-
leid, met name door de Europese Commissie voor haar dage-
lijkse beslissingen, en op het gebied van het douanerecht.
Daarnaast treffen we een voorliefde voor de verordening aan
op bijvoorbeeld het relatief nieuwe terrein van het commu-
nautaire internationale privaatrecht, waar uniforme, in (bijna)
alle lidstaten rechtstreeks toepasselijke bepalingen, gewenst
zijn. 48

2.2.2. Beschikkingen
De beschikking is, volgens art. 249 EG, verbindend in al haar
onderdelen voor degenen tot wie zij uitdrukkelijk is gericht.
Deze adressanten kunnen zowel particulieren als lidstaten
zijn. Bij beschikkingen van de EG-instellingen (vaak de Euro-
pese Commissie) gaat het om de toepassing van algemene
regels in bijzondere gevallen.
Ook beschikkingen kunnen in principe rechtstreekse werking
hebben, aldus het Hof in het Grad-arrest.49 Hierover is echter
zeer weinig, meer recente, rechtspraak. De reden zal wel zijn
dat beschikkingen normaliter door de geadresseerde recht-
streeks worden aangevallen in Luxemburg, bij het Gerecht
van Eerste Aanleg (particulieren) of bij het Hof (ingeval de
adressant een lidstaat is), maar niet bij de Nederlandse/natio-
nale rechter. Een voorbeeld is de staatssteun aan 633 Neder-
landse tankstations in de grensstreek met Duitsland, waarop
de Europese Commissie reageerde door in een beschikking de
staat de plicht op te leggen de meeste staatssteun weer terug
te vorderen. Vervolgens werd door Nederland nietigheids-
beroep tegen deze pompbeschikking ingesteld, hetgeen ook
door de betrokken pomphouders gedaan is.50 Dit zijn evenwel
alle (art. 230 EG-)acties in Luxemburg, en dus voor de natio-
nale rechter van minder direct belang. Wel zullen wij later, bij
de bespreking van de zogenoemde TWD-rechtspraak, terug-
komen op de relatie van dit nietigheidsberoep en de moge-
lijkheid om prejudiciële geldigheidsvragen te stellen.51

Toch kunnen beschikkingen ook voor de nationale rechter van
belang zijn. Aan particulieren gerichte beschikkingen, die
tevens voor de nationale rechter relevant zijn, zijn bijvoor-
beeld beschikkingen genomen door de Commissie op grond
van het Europese mededingingsrecht. Men kan ook denken
aan de toestemming die van de Commissie nodig is voor
steunmaatregelen, en aan derogatie-wetgeving in het kader
van art. 95 lid 6 EG.

2.2.3. Richtlijnen
Op het moment van de feiten in de zaak Koelman tegen Hen-
driks, was richtlijn 1999/44/EG over verkoop van en garantie
voor consumptiegoederen nog niet omgezet in het Neder-
landse recht. De termijn voor implementatie ervan was ech-
ter reeds verstreken, namelijk op 1 januari 2002.52 Er was op
dat moment nog slechts een wetsvoorstel tot aanpassing van
Boek 7 BW aan deze richtlijn in voorbereiding.53 Daarom had
verkoper Koelman een belang bij een beroep op de richtlijn,
ook al was hij zich daar blijkbaar niet van bewust.
Het zijn juist richtlijnen die in de praktijk de meeste proble-
men geven. Zowel vanuit een Europees perspectief, omdat het
Hof van Justitie geen horizontale rechtstreekse werking van
richtlijnen wil aanvaarden, hetgeen in de praktijk tot vele puz-
zels leidt, als vanuit het perspectief van de nationale rechter.
Het is, bijvoorbeeld, voor de laatstgenoemde lang niet altijd
duidelijk dat een stuk Nederlandse wetgeving ter omzetting
van een richtlijn dient en dat hij in wezen (omgezet) EG-recht
toepast. Daarom staan we bij de werking van richtlijnen wat
langer stil. Eerst volgt aandacht voor de wijze van imple-
menteren van Europese richtlijnen in nationale wetgeving.
Daarna kan het kernpunt volgen: wat moet een Nederlandse
rechter met een Europese richtlijn aan, vooral wanneer die niet
netjes (b)lijkt te zijn omgezet in Nederlandse wetgeving?

Het implementatietraject

Hoewel het primair een aangelegenheid is voor de wetgever
of de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de
implementatie van het gemeenschapsrecht, is enig inzicht bij
de nationale rechter in het zogenoemde ‘implementatietraject’
onontbeerlijk. Het zal in het bijzonder een rol spelen in geval-
len waarin de rechter geroepen wordt om vast te stellen of er
sprake is van onjuiste c.q. niet tijdige implementatie. Deze
voorvraag speelt ook bij de later te bespreken Francovich-
staatsaansprakelijkheid. Het proces van implementatie omvat
in feite vier verschillende fasen, hoewel deze fasen in de prak-
tijk beslist niet scherp te (onder)scheiden zijn.54

Ten eerste is er de omzetting van de richtlijn in het nationale
recht, anders dan bij verordeningen. Dat richtlijnen moeten
worden omgezet, vloeit met zoveel woorden uit art. 249 EG
voort, maar blijkt vooral uit de standaard-slotbepaling in zo’n
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45. Zie verder hierna, par. 2.2.3.
46. Zaak C-253/00, Antonio Muñoz, Jur. 2002, p. I-7289 (r.o. 27-30).
47. Zaak C-108/01, Consorzio del Prosciutto di Parma, Salumificio S. Rita
SpA t. Asda Stores Ltd, Hygrade Foods Ltd, arrest van 20 mei 2003 (r.o.
87-99).
48. Daarover nader K. Boele-Woelki en R. van Ooik, ‘De ingrijpende
communautarisering van het internationale privaatrecht’, SEW 2002,
p. 394-407.
49. Zaak 9/70, Grad, Jur. 1970, p. 825 (r.o. 5-6).
50. Zaak C-382/99, Nederland t. Commissie, Jur. 2002, p. 5163 en
zaak I-237/99R, Jur. 2000, p. II-3849. Bestreden werd Beschikking
1999/705/EG van de Commissie van 20 juli 1999 betreffende staatssteun
van Nederland ten behoeve van 633 Nederlandse tankstations in de grens-
streek met Duitsland (PbEG 1999, L 280/87).
51. Zie infra, par. 8.2.
52. Zie art. 11 Richtlijn nr. 99/44/EG.
53. Kamerstukken II, nr. 27 809. Thans is het BW aangepast, zie de Wet
van 6 maart 2003 tot aanpassing van Boek 7 van het BW aan Richtlijn nr.
99/44/EG, Stb. 2003, nr. 110.
54. Vandaar ook dat er terminologische verwarring bestaat: ‘omzetting’
en ‘implementatie’ van richtlijnen (implementatie in enge zin) worden met
elkaar verwisseld; soms worden hiervoor ook de termen ‘tenuitvoerleg-
ging’ of ‘uitvoering’ van richtlijnen gebruikt.



beetje iedere richtlijn die lidstaten tot omzetting in nationale
regelgeving binnen een bepaalde termijn verplicht. Hoewel
art. 249 EG de lidstaten de keuze laat voor wat betreft de
‘vorm en middelen’ voor de omzetting, is deze bevoegdheid
door de rechtspraak van het Hof aanzienlijk aan banden
gelegd. Dergelijke omzetting van een richtlijn komt er in
beginsel op neer dat algemeen verbindende regels van natio-
naal recht tot stand moeten worden gebracht.55 Vaak zal dit
gebeuren bij lagere regelgeving, zoals een AMvB of ministe-
riële regeling. Afhankelijk van de te regelen materie zal soms
ook een wet in formele zin nodig kunnen zijn. Of de lidstaten
ook inhoudelijk keuzes kunnen maken bij de omzetting, hangt
af van de inhoud van de richtlijn. Er zijn nogal wat richtlijnen
die lidstaten inderdaad een keuze laten, soms ook om delen
van de richtlijn in het geheel niet te implementeren.56 Zoals
hierna blijkt, zijn lidstaten echter geregeld te laat met deze
omzetting, of het ‘overschrijven’ gebeurt niet helemaal cor-
rect.57 Dan gaat de vraag naar de rechtstreekse werking van
de richtlijn spelen.
In de tweede plaats komt de operationalisering van de richt-
lijn, evenals bij de verordening.58 In dit stadium gaat het om
de aanwijzing van de nationale instanties die met de verdere
uitvoering en toepassing van de omgezette communautaire
normen belast worden, en om het treffen van maatregelen in
verband met de handhaving en de te volgen procedures. Tot
deze maatregelen behoort vaak, evenals bij verordeningen,
het stellen van een sanctie op inbreuken op omgezette com-
munautaire normen uit de richtlijn.59

De derde implementatiefase bestaat uit de toepassing van de
richtlijn, nauwkeuriger gezegd, van de nationale implemen-
tatieregels in concrete gevallen. Tijdens deze fase spelen vaak
allerlei bestuurlijke instanties een belangrijke rol. Tenslotte
moeten de communautaire richtlijnbepalingen c.q. de in natio-
naal recht omgezette bepalingen gehandhaafd worden.

De ‘verticale’ inroepbaarheid van richtlijnen

Overeenkomstig de duidelijke Marshall I/Faccini Dori-recht-
spraak van het Hof van Justitie had onze kantonrechter eerst
moeten constateren dat de richtlijn niet rechtstreeks kon wor-
den toegepast omdat voor hem een geschil tussen particulie-
ren aanhangig was.60 Het was, simpelweg vanwege deze hori-
zontale relatie, dus niet meer nodig te onderzoeken of de
omzettingstermijn al was verstreken en of art. 5 van richtlijn
1999/44 voldoende duidelijk en onvoorwaardelijk was gefor-
muleerd om direct te kunnen worden toegepast.
Deze laatste twee vragen zijn slechts relevant indien een richt-
lijn in een verticaal geschil wordt ingeroepen (particulier ver-
sus de overheid), in casu indien koper Hendriks zijn perso-
nenauto van, laten we zeggen, de plaatselijke gemeente had
gekocht. In zulke gevallen is de Becker-rechtspraak van
belang, volgens welke richtlijnen in principe wel verticaal
kunnen worden ingeroepen, mits de omzettermijn is verstre-
ken (hetgeen in casu het geval was, vanaf 1 januari 2002) en
als de relevante bepalingen maar voldoende duidelijk en
onvoorwaardelijk zijn.61

Deze ‘klassieke’ voorwaarden voor rechtstreekse werking
worden gesteld in verband met de vraag of de nationale rech-
ter in staat is om de communautaire richtlijn toe te passen in
het aan hem voorgelegde geschil particulier-overheid. Uiter-
aard is het niet altijd even makkelijk te bepalen of richtlijn-
bepalingen rechtstreeks toepasselijk zijn, dus of aan de
genoemde voorwaarden is voldaan. Zo kwamen twee kamers
binnen de ABRvS tot niet geheel met elkaar te verenigen

resultaten. Terwijl de Afdeling in maart 2002 prejudiciële vra-
gen heeft gesteld over de rechtstreekse werking van art. 6 lid
3 Habitatrichtlijn, besloot een andere formatie maar alvast dat
art. 6 lid 3 inderdaad rechtstreekse werking heeft.62

Uit de rechtspraak blijkt verder dat met een tijdige en correc-
te omzetting een richtlijn niet ‘in het niets oplost’, maar dat
de particulieren ook in een dergelijke situatie op de richtlijn
rechtstreeks beroep kunnen doen, indien het met de richtlijn
beoogde resultaat niet daadwerkelijk wordt bereikt. Dus ook
wanneer de Nederlandse wetgever zijn werk goed doet, maar
het bestuur de Nederlandse implementatiewetgeving niet
goed toepast, kunnen particulieren zich voor de Nederlandse
rechter op de betrokken richtlijn beroepen. Een implementa-
tiegebrek kan dus ook bestaan uit niet-toepassen of niet-hand-
haven. 63

Wat betekent verticale inroepbaarheid van richtlijnen in het
concrete geval?

Evenals bij rechtstreekse werking van ander Gemeenschaps-
recht, zijn er ook bij richtlijnen nogal wat scenario’s denkbaar
inzake de wijze waarop rechtstreeks werkende bepalingen
worden ingezet door procespartijen, wat zij daarmee beogen,
en wat daarvan in het concrete geval de precieze gevolgen
zijn.
Soms is het voldoende om de – met de richtlijn strijdige –
nationale bepalingen buiten toepassing te laten, zoals in het
geval van uitsluiting van een bepaalde categorie personen van
de aanspraak op een uitkering. Door de uitsluitingsbepaling
niet toe te passen, zal dit, naar gelang de formulering van de
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55. Zie bijv. zaak 97/81, Commissie t. Nederland, Jur. 1982, p. 1819 of
zaak C-361/88, Commissie t. Duitsland, Jur. 1991, p. I-2567. Inzake
omzetting via convenanten, zie bijvoorbeeld J.W. van de Gronden en M.
Haverland, ‘Het Nederlands convenant als verpakking van het Europees
beleid’, Regelmaat 1997, p. 98-107; en B.M. Veltkamp, NTER 2000,
p. 148.
56. Dus een soort van ‘optionele’ harmonisatie, niet te verwarren met de
optionele harmonisatie in de betekenis van P.J. Slot, die er een keuzemo-
gelijkheid voor de ondernemer/producent onder verstaat (eerst: Technical
and administrative obstacles to trade in the EEC, 1975, vanaf p. 80).
57. Vgl. bijvoorbeeld Wissink, ‘Omzetting van Europese richtlijnen in het
Nederlandse vermogensrecht 1992-2002’, in Kortman, Jansen, Solinge en
Faber (red.), Onderneming en 10 jaar NBW, Kluwer: 2002, p. 59-73; H.H.
Maas en J.C. van Haersolte, ‘Tijdige uitvoering van EG-regelgeving in
Nederland door middel van wetgeving’, SEW 1994, p. 703.
58. Vgl. par. 2.2.1. Andere termen die men hiervoor hanteert, zijn: ‘uit-
voering’, ‘inkadering’ of gewoon ‘nadere uitwerking’.
59. Zowel in verordeningen als in richtlijnen komen vaak expliciete bepa-
lingen voor die betrekking hebben op ‘de handhaving’, op te vatten als alle
vier fasen omvattende. Echter, ook wanneer niets bepaald is, vloeit de ver-
plichting om de nodige maatregelen te treffen, voort uit art. 10 EG.
60. Zaak 152/84, Marshall I, Jur. 1986, p. 723 (r.o. 48) en zaak C-91/92,
Faccini Dori, Jur. 1994, p. I-3325 (r.o. 19-25).
61. Zaak 8/81, Becker, Jur. 1982, p. 53 (r.o. 22-25), zie ook reeds zaak
148/78, Ratti, Jur. 1979, p. 1629 (r.o. 18-24).
62. ABRvS 27 maart 2002 en ABRvS 24 juli 2002, waarover: J.M. Ver-
schuuren, ‘Nogmaals kokkels, hamsters en woelmuizen: recente ontwik-
kelingen rond de implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn in
Nederland,’ NTER 2003, p. 34-38.
63. Voor deze situatie van niet/niet-juiste toepassing van de implementa-
tiewetgeving, zie bijvoorbeeld zaak C-62/00, Marks & Spencer, Jur. 2002,
p. 6325 (r.o. 27 en 28). De ABRvS had voorafgaand aan dit arrest een
andere mening, namelijk dat de vraag naar rechtstreekse werking slechts
rijst indien de richtlijn niet juist is omgezet in nationale omzettingsvoor-
schriften. Vgl. ABRvS 26 oktober 1999, AB 2000, 23 en ABRvS 22 augus-
tus 2001, AB 2001, 310.



nationale regeling, tot gevolg kunnen hebben dat de uitge-
zonderde categorie deel uit gaat maken van de hoofdregel en
op deze wijze alsnog voor de uitkering in aanmerking komt.64

Rechtstreekse werking (van de gelijke behandelingsrichtlij-
nen) betekent hier dus niet ‘even slecht is ook gelijk’, maar
een omhoog zweven van de achtergestelde groep richting de
bevoordeelden. Deze regel is inmiddels van toepassing op een
veel breder terrein dan enkel de gelijke behandeling van man-
nen en vrouwen.65

Soms kan een richtlijn die een bevoegdheid creëert om in
bepaalde gevallen bezwaar te maken, bijvoorbeeld tegen uit-
voer van afval, grenzen stellen waarbinnen de bevoegdheid
moet worden uitgeoefend. Een te ruime nationale bevoegd-
heid zal aan zo’n richtlijnbepaling kunnen worden getoetst.
De bepaling zal echter niet gebruikt kunnen worden door een
belanghebbende teneinde het maken van bezwaar af te dwin-
gen.66

Een techniek in het Nederlandse administratieve recht, waar-
bij een hoop lastige vragen omzeild kunnen worden en waar-
bij het Gemeenschapsrecht toch op een indirecte wijze door-
werkt, is dat een besluit vernietigd wordt wegens schending
van een formeel beginsel van behoorlijk bestuur. Wanneer een
bestuursorgaan geen (voldoende) rekening heeft gehouden
met een richtlijn kan dit tot een motiveringsgebrek leiden,67

of tot schending van het zorgvuldigheidsbeginsel.68

Een laatste belangrijk voorbeeld, dat met name in Nederland
de gemoederen bezig heeft gehouden, is de Securitel-zaak.69

Daarin heeft het Hof uitgemaakt dat schending van de notifi-
catieverplichting op grond van richtlijn 83/189 (informatie-
procedure op het gebied van normen en technische voor-
schriften, inmiddels alweer vervangen), tot gevolg heeft dat
de niet-aangemelde technische voorschriften niet toegepast
mogen worden. Dit arrest is in Nederland aanleiding geweest
tot een hele reeks zogenoemde Securitel-verweren, onder
meer in bestuursrechtelijke zaken70 en, in het bijzonder, in
strafzaken.71

In een van deze strafzaken, Lemmens, werden de gevolgen van
de ‘rechtstreekse werking’ van deze notificatierichtlijn ver-
duidelijkt.72 Naar aanleiding van een vraag van de Maas-
trichtse politierechter, bepaalde het Hof dat het niet-aanmel-
den van technische specificaties voor blaasapparatuur, niet
betekent dat beschonken rijders vrijuit zouden moeten gaan.
Hoewel het resultaat van de zaak duidelijk was, is de redene-
ring van het Hof minder helder. In het bijzonder is niet dui-
delijk in hoeverre een particulier alleen een beroep kan doen
op de rechtstreekse werking van een bepaling als hij geschaad
is in een belang dat de richtlijn c.q. communautaire bepaling
in kwestie beoogt te beschermen, anders gezegd, of er een
Schutznorm-vereiste geldt.73

Toch bepaalde horizontale effecten van richtlijnen

Het verbod van horizontale rechtstreekse werking van richt-
lijnen is gebaseerd op de gedachte dat richtlijnen volgens art.
249 EG slechts voor de lidstaten (overheid) verbindend zijn,
en dat zij dus niet uit zichzelf (zonder dat er een nationale
rechtsregel bestaat) aan particulieren verplichtingen kunnen
opleggen. Dit betekent ook dat de overheid niet ten laste van
een particulier een richtlijn mag toepassen – in het jargon het
verbod van omgekeerde verticale werking van richtlijnen
genoemd. Het toekennen van verticale werking aan richtlij-
nen is, zo gezien, het uiterste tot waaraan het Hof kon gaan.74

Dit neemt echter niet weg dat richtlijnen wel bepaalde hori-
zontale effecten kunnen sorteren. In de eerste plaats gebeurt

dit in zogenoemde ‘driehoeksverhoudingen’, bijvoorbeeld
wanneer een derde belanghebbende in het milieurecht of een
concurrent in aanbestedingszaken, een beroep doet op een
richtlijn tegenover de vergunningverlenende overheid. Indien
dit beroep gehonoreerd wordt, pakt dit ongunstig uit voor de
direct belanghebbende: het milieuvervuilende bedrijf c.q.
degene die het werk gegund heeft gekregen.75

De rechtspraak van de Nederlandse Raad van State over deze
complexe materie is niet bepaald consequent. Terwijl de
Afdeling in oktober 2002 van haar vaste jurisprudentie gaat
afwijken en stelt dat een bestuursorgaan alleen een recht-
streeks werkende bepaling van een richtlijn ten nadele van een
particulier mag toepassen indien door een ander daarop
beroep is gedaan, gaat in februari 2003 de Afdeling opnieuw
‘om’ wanneer zij stelt dat zij ambtshalve heeft te beoordelen
of het bestreden besluit in overeenstemming is met een arti-
kel van de IPPC-richtlijn.76 Welbeschouwd is het onderlig-
gende probleem een communautaire puzzel, te wijten aan een
tweetal lijnen in de rechtspraak van het Hof die moeilijk met
elkaar te verzoenen zijn. Aan de ene kant mag de overheid
inderdaad niet een richtlijn ten nadele van een particulier toe-
passen wanneer zij niet omgezet is, maar aan de andere kant
wordt de nationale rechter in beginsel wel verplicht om ambts-
halve, dus zonder dat daarop een beroep is gedaan, aan het
gemeenschapsrecht te toetsen en dit recht ambtshalve toe te
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64. Zaak 71/85, Staat der Nederlanden t. FNV, Jur. 1986, p. I-3855, r.o.
21-23 (verwijzing Gerechtshof ’s-Gravenhage). 
65. Zie bijv. zaak C-18/95, Terhoeve, Jur. 1999, p. I-345, r.o. 57-59 (ver-
wijzing Gerechtshof ’s-Hertogenbosch).
66. Vgl. ABRvS 20 januari 1994 (Edelchemie Panheel), M en R 1994,
p. 186.
67. AGRvS 27 maart 1991, AB 1991-537.
68. ABRvS 11juli 2001, M en R 2001, 38. Vgl ook ABRvS 10 april 2001,
JB 2001, 152, waarin de Afdeling over de band van het zorvuldigheids-
beginsel een ‘soort’ werking verleent aan art. 10 EG-Verdrag. Zie hier-
over Van de Gronden en Mortelmans, ‘Holland Media Group of Luxem-
burg Media Group: de trouvaille van de Raad van State’, Mediaforum
2001, p. 191-200. 
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Themaat, Het recht van de Europese Unie en de Europese Gemeen-
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passen.77 Het stellen van prejudiciële vragen ligt hier zeker
voor de hand: aan de driehoeksverhoudingpuzzel, gelardeerd
met het leerstuk van de ambtshalve toepassing, zijn de
Luxemburgse rechters namelijk nog nauwelijks begonnen.
In de tweede plaats, komt het regelmatig voor dat – ook in
puur horizontale verhoudingen – beroep wordt gedaan op de
onverbindendheid van de nationale regelgeving die de rechts-
betrekking tussen de betrokken particulieren beheerst. Op
deze wijze ontvalt de grondslag aan de civielrechtelijke
rechtsvordering. Deze ‘figuur’ wordt door het Hof van Justi-
tie, getuige de zaak Securitel en vooral de Unilever zaak, in
principe geaccepteerd.78 In hoeverre dit te maken heeft met
het feit dat, volgens het Hof de litigieuze bepalingen van de
notificatierichtlijn geen materiële doch alleen procedurele
regels bevatten, is niet duidelijk. Wel geeft het Hof nadruk-
kelijk aan niet terug te willen komen op zijn vaste Marshal I/
Faccini Dori-rechtspraak, inzake het verbod van horizontale
werking van EG-richtlijnen.79

Verticaal of horizontaal?

Aangezien richtlijnen wel verticaal maar niet horizontaal
inroepbaar zijn, zal de Nederlandse rechter soms de vraag
moeten beantwoorden of een bepaalde semi-overheidsinstel-
ling al dan niet tot ‘de lidstaat’ Nederland moet worden gere-
kend. In onze rode draad-casus: wat zou er veranderen als de
plaatselijke gemeente, in het kader van de ‘ondernemende
overheid’, een BVtje zou oprichten, waarin de gemeente een
forse meerderheid van de aandelen zou hebben?
In de zaak Foster heeft het Hof beslist dat tegenover bepaal-
de organen of rechtspersonen (in casu British Gas, destijds een
staatsbedrijf) beroep gedaan kan worden op richtlijnen, met
het oog waarop het begrip overheid ruim werd geïnterpre-
teerd. De (waarschijnlijk niet-cumulatieve) criteria waar het
dan om gaat, zijn dat de organisatie, ongeacht haar juridische
vorm, onder gezag of toezicht staat van de staat, over bijzon-
dere bevoegdheden beschikt die verder gaan dan die welke
voortvloeien uit de regels die tussen particulieren gelden of
dat de organisatie krachtens een overheidsmaatregel is belast
met een dienst van openbaar belang, die zij uitvoert onder toe-
zicht van de overheid. 80

De Nederlandse rechter zal deze Foster-criteria dus moeten
toepassen ingeval van twijfel of de entiteit waartegen een
Europese richtlijn wordt ingeroepen al dan niet tot de Neder-
landse overheid behoort. Men kan denken aan grensgevallen
als de NS: of de KPN.81

Andere sancties bij niet-implementatie van richtlijnen: een
bevel tot wetgeving door de Nederlandse rechter? 

Recentelijk heeft in Nederland, opnieuw, de vraag gespeeld
in hoeverre de rechter de staat een bevel tot wetgeving kan
geven, dus een bevel van de rechter aan de wetgever om wet-
geving in formele zin tot stand te brengen, indien de staat een
richtlijn niet of niet juist heeft geïmplementeerd, en daardoor
jegens de tegenpartij onrechtmatig heeft gehandeld.
De Hoge Raad beantwoordde deze vraag in de Waterpakt-uit-
spraak ontkennend.82 De Hoge Raad wees er onder meer op
dat wetten in formele zin ingevolge art. 81 Gw vastgesteld
worden door de Regering en de Staten-Generaal. De vraag of,
wanneer en in welke vorm een wet tot stand zal komen, moet
worden beantwoord op grond van politieke besluitvorming en
afweging van de erbij betrokken belangen. Voorts vloeit uit
de machtenscheiding voort dat de rechter niet mag ingrijpen

in die procedure van politieke besluitvorming. Dat het resul-
taat en de termijn waarbinnen dat resultaat moet zijn bereikt,
vastliggen op grond van een Europese richtlijn – in casu de
Nitraatrichtlijn – maakt volgens de Hoge Raad niets uit. Ook
dan geldt nog steeds dat de vraag of wetgeving tot stand moet
worden gebracht, en zo ja welke inhoud deze moet hebben,
noopt tot een afweging van vele belangen en een politieke
beoordeling vergt, waarin de rechter niet kan treden. Of de
staat het wil laten aankomen op een eventuele inbreukproce-
dure (ex art. 226 EG), is evenzeer een kwestie van politieke
beoordeling.
Het arrest steekt schril af tegen de conclusie van A-G Lange-
meijer, die een dergelijk bevel niet uitsluit, althans voorstelt
om terzake prejudiciële vragen te stellen. Hoewel ons inziens
daarvoor zeer goede redenen bestonden, in het bijzonder
omdat de Hoge Raad in deze uitspraak een aantal belangrijke
aspecten van het Gemeenschapsrecht volstrekt miskent, zij
hier volstaan met de opmerking dat vanuit de positie van de
Nederlandse (lagere) rechter, het bevel tot wetgeving voor-
alsnog geen punt van aandacht vormt. Volgens de Hoge Raad
kan een dergelijk bevel niet gegeven worden, ook niet wan-
neer het bevel gevraagd wordt om zo de Nederlandse wetge-
ver te verplichten alsnog een Europese richtlijn correct om te
zetten.

2.2.4. Secundair Unierecht: strafrechtelijke besluiten
Vanaf het Verdrag van Maastricht bestaat er een zogenoem-
de derde pijler van de EU, die ook over strafrecht ging. Voor-
al na het restylen van die pijler door het Verdrag van Amster-
dam, is de strafrechtelijke regelgeving onder de vernieuwde
derde pijler een stuk concreter geworden. Het voor de Neder-
landse strafrechter belangrijkste instrument is zonder meer het
kaderbesluit van art. 34 lid 2 sub b VEU, dat erg lijkt op de
reeds besproken richtlijn van de eerste pijler. Ook kaderbe-
sluiten moeten worden omgezet door de Nederlandse wetge-
ver in Nederlandse (straf)wetgeving. Echter, indien dit te laat
of niet correct gebeurt, dan mag de Nederlandse rechter de
bepalingen van het kaderbesluit niet rechtstreeks toepassen,
tegen andersluidend Nederlands recht in. Dit omdat de ver-
dragswetgever expliciet de rechtstreekse werking van kader-
besluiten (en PJSS-besluiten, als bedoeld in art. 34 lid 2 sub
c VEU) heeft uitgesloten. Wel kunnen er prejudiciële vragen
over de uitleg en geldigheid van die kaderbesluiten worden
gesteld (ex art. 35 VEU), hetgeen tot nu toe nog geen arres-
ten heeft opgeleverd.83

Meer in het algemeen: de (bindende) regelgeving en recht-
spraak onder die derde EU-pijler beginnen nu pas echt op gang
te komen. Wel kan al gesteld worden dat het accent anders

337
SEW 10 (2003) OKTOBER
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telecommunicatierecht’, Mediaforum, 2003, nr. 7/8, p. 232, 237-238.
82. HR 21 maart 2003, Waterpakt.
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poreerd Schengenrecht, over ne bis in idem, en wordt ingepast in het the-
ma van par. 4.3.



ligt, de algemene trend een andere richting opgaat, dan gebrui-
kelijk is in de Nederlandse strafrechtelijke wereld en ook in
de EVRM-rechtspraak. Iets meer de crime control-benade-
ring, dat en wat minder aandacht voor de rechten van de ver-
dachte. Het gaat binnen die derde pijler van de EU om de
bescherming van het slachtoffer, niet zozeer de dader, in het
strafproces; om het afschaffen van de eis van dubbele straf-
baarheid voor overlevering van verdachten bij een groot aan-
tal misdrijven; om het vergemakkelijken van de strijd tegen
terrorisme;84 et cetera. Op deze manier wordt getracht ‘Euro-
pa dichter bij de burger’ te brengen, hetgeen de komende jaren
nog wel wat spanningen zal gaan geven met het idee dat de
Nederlandse strafrechtjurist zich juist zo weinig mogelijk
moet aantrekken van de wil van het plebisciet.
Met de derde pijler-besluiten zal het Unierecht dus met name
voor de strafrechtspraak aan belang gaan winnen. Wel dient
bedacht te worden dat de Nederlandse strafrechter ook, en nog
steeds, in aanraking kan komen met het ‘traditionele’ Euro-
pese Gemeenschapsrecht. Men denke in het bijzonder aan
strafvervolging wegens een overtreding van normen die terug
te voeren zijn op een EG-besluit en die in Nederland via het
strafrecht gesanctioneerd zijn (veelal in de WED). Een ander
voorbeeld is de situatie waar de verdachte in het strafproces
aanvoert, niet strafbaar te zijn en zich daarbij op het Europees
Gemeenschapsrecht beroept, zoals het geval was in de reeds
hierboven genoemde ‘Securitel verweren’.85

2.2.5. ‘Zachte Wetgeving’
In het EG-recht bestaan voorts instrumenten met een ongewis
juridisch karakter, waartoe in het bijzonder soft law behoort,
vaak een soort van communautaire beleidsregels.86 In art. 249
EG worden er al twee genoemd: aanbevelingen en adviezen.
Daarnaast bestaat nog een heel scala aan niet-bindende in-
strumenten, zoals resoluties, verklaringen, bekendmakingen,
mededelingen, gedrags- of praktijkcodes, zogenoemde com-
fort letters in het mededingingsrecht, en ook onder de derde
pijler (in de Maastricht-versie) was soft law populair bij de
JBZ-Raad.
Soft law-instrumenten zijn in beginsel juridisch niet verbin-
dend, maar in de praktijk kunnen zij toch bepaalde effecten
sorteren. De juridische betekenis en toelaatbaarheid van der-
gelijke soft law-instrumenten moet per geval worden beoor-
deeld. Voor de nationale rechter kunnen deze instrumenten
soms van belang zijn. De Bekendmaking inzake verticale
beperkingen,87 bijvoorbeeld, geeft aan welke soorten ver-
plichtingen voor de agent bij een agentuurovereenkomst door
de beugel van art. 81 EG kunnen, en welke niet. Dit kan een
goed hulpmiddel zijn voor de nationale rechter indien hij
geroepen wordt een oordeel te geven over een agentuurover-
eenkomst in het licht van art. 81 EG. Voorts heeft het Hof uit-
gemaakt dat aanbevelingen een belangrijke rol kunnen spelen
als hulpmiddel bij interpretatie, waarmee nationale rechterlij-
ke instanties rekening dienen te houden, ook al is een echte
aanbeveling niet rechtstreeks inroepbaar.88 In de door de Hoge
Raad verwezen zaak Pearle, die betrekking heeft op parafis-
cale lasten geheven door het Hoofdbedrijfschap Ambachten,
speelt onder meer de vraag naar de juridische status en even-
tuele rechtsgevolgen van de zogenoemde ‘de minimis-
bekendmaking’ van de Commissie op het gebied van staats-
steun.89 Tot slot kan een, door de Europese instellingen als soft
law gepresenteerde handeling, volgens het Hof toch eigenlijk
een hard law-instrument blijken te zijn.90

Relatief gesproken, in vergelijking met het communautaire
hard law, is het belang van de zachte EG-wetgeving voor de

Nederlandse rechter echter gering. Geconfronteerd met de
toch al enorme hoeveelheid aan ‘harde’ Europese wetgeving
(verdragsbepalingen, richtlijnen, verordeningen, etc.), zal
deze geneigd zijn een Europese aanbeveling, verklaring of
mededeling af te doen als niet-inroepbaar, want juridisch niet-
bindend, maar hooguit interpretatief ondersteunend. Het staat
dan aan de advocatuur om moeilijk te gaan doen, en boven-
staande, kort samengevatte, rechtspraak over de rechtskracht
en rechtseffecten van EG-soft law, aan te voeren.

3. Gemeenschapsconforme uitleg van Nederlands
recht

Zoals in de inleiding opgemerkt, had de ons inmiddels beken-
de kantonrechter, in het voor hem dienende geschil, in moe-
ten gaan op de vraag of het Nederlandse recht richtlijncon-
form kon worden geïnterpreteerd.
In Faccini Dori gaf het Hof, onder verwijzing naar de eerde-
re Marleasing-rechtspraak aan dat, hoewel rechtstreekse toe-
passing van richtlijnen in civiele geschillen uit den boze is, de
civiele rechter wel moet trachten, ‘zoveel mogelijk’, zijn
nationale recht conform het doel en de bewoordingen van
relevante richtlijnen uit te leggen.91 Later heeft het Hof deze
plicht doorgetrokken naar andere stukjes EG-recht: de natio-
nale rechter moet zijn nationale recht trachten uit te leggen
conform al het Europese Gemeenschapsrecht, met name ook
de EG-verdragsartikelen.92

Indien dat nationale recht maar de ruimte biedt, bijvoorbeeld
omdat het voldoende vaag is (‘redelijk’, ‘billijk’, ‘een goed
huisvader’, ‘volgens de goede trouw’, etc.), dan zal dit vaak
wel lukken. Pas wanneer er een niet weg te interpreteren con-
flict tussen nationaal recht en de Europese richtlijn bestaat,
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85. Vgl. par. 2.2.3. Zie bijvoorbeeld ook de strafrechtelijke Kolpinghuis-
casus (zaak 80/86, Jur. 1987, p. 3969), en SEW 1995, p. 216-222, over de
strafrechtelijke handhaving in Nederland van de Europese Tachograaf-
verordening.
86. Soms ook ‘pseudo-wetgeving’ genoemd. Uitgebreid en recent over dit
onderwerp: L. Senden, Soft law in European Community Law, 2003. Zie
ook L. Senden en L. Hancher, ‘De juridische werking van communautai-
re beleidsregels inzake mededinging en staatssteun’, NTER 2000, p. 96-
104.
87. PbEG 2000, C-291/1.
88. Zaak C-322/88, Grimaldi, Jur. 1989, p. 4407.
89. De derde prejudiciële vraag in zaak C-345/02, Pearle B.V. e.a. (PbEG
2002, C-289/13). Zie voor de uitspraak van de rechtbank: Mortelmans,
SEW 1998, p. 436-440 en J.W. van de Gronden, ‘PBO-Verordeningen
dubbel onder vuur: dreigt er nu echt een nieuwe Securitel-affaire?’, NTER
1998, p. 290-298. Voor de verwijzing: HR 27 september 2002, NJB 2002,
nr. 149.
90. Zie met name zaak C-57/95, Frankrijk t. Commissie, Jur. 1997,
p. I-1627 (de Interne Markt voor Pensioenfondsen-zaak).
91. Zaak C-91/92, Faccini Dori, Jur. 1994, p. I-3325, r.o. 26 (met ver-
wijzing naar eerdere rechtspraak). Algemeen over richtlijnconforme uit-
leg bijv.: G. Betlem, ‘Een vierde type van rechtsvinding. Richtlijnconfor-
me interpretatie van de onrechtmatige daad’, NJB 1991, p. 1363;
R. Devloo, ‘Richtlijnconforme interpretatie: bron van recht?’, RW 1993,
p. 377; T. Heukels, ‘Richtlijn- en Gemeenschapsrechtconforme interpre-
tatie: nieuwe internationale dimensies’, NJB 1997, p. 1845; M.H. Wissink,
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p. I-929 (r.o. 61-64).



houdt ook een dergelijke oplossing op. De Nederlandse rech-
ter hoeft immers slecht ‘zoveel mogelijk’ EG-conform uit te
leggen. De cruciale vraag is echter hoever de verplichting tot
conforme uitleg strekt. Waar precies ligt de grens?
Nu geldt de verplichting tot conforme uitleg ook voor geval-
len, waarin de richtlijn tijdig en juist is omgezet.93 In zulke
gevallen zullen er echter weinig problemen bestaan. Het is
juist in de gevallen waarin conforme uitleg dienst doet als pal-
liatief bij niet c.q. niet correcte omzetting waarin de meeste
problemen rijzen, afhankelijk van het verschil tussen het
Nederlandse recht en het Gemeenschapsrecht, en dat de
Nederlandse rechter door middel van uitleg van dat Neder-
landse recht moet zien te overbruggen.
Het Hof heeft tot nu toe uitdrukkelijk aangegeven dat de gren-
zen gezocht moeten worden in de algemene rechtsbeginselen
en, met name, het beginsel van de rechtszekerheid.94 In de
strafzaak Arcaro95 merkte het Hof kort op dat richtlijnconfor-
me uitleg er niet toe mag leiden dat aan een particulier een,
door een niet-omgezette richtlijn opgelegde, verplichting
wordt tegengeworpen. Het Hof vervolgde, onder verwijzing
naar de eerdere zaak Kolpinghuis, dat, a fortiori, op grond van
de niet-uitgevoerde richtlijn de strafrechtelijke aansprakelijk-
heid niet mag worden vastgesteld of verzwaard van degenen
die in strijd met de bepalingen van de richtlijn handelen. Aan-
gezien het Hof, voor wat de grenzen betreft, weinig houvast
biedt en, bovendien, de relevante arresten enkel het strafrecht
betreffen, verbaast het weinig dat Nederlandse rechters soms
met twijfelachtige uitspraken komen.

Enkele voorbeelden …

Uit de belastingrechtspraak kan, behalve op de St. Oedenro-
de saga,96 gewezen worden op het Grasland-arrest van de
Hoge Raad,97 dat betrekking had op de vraag of de levering
van landbouwgrond die geschikt werd gemaakt voor bloem-
bollenteelt, al dan niet met BTW belast moest zijn. De Hoge
Raad stelde in de eerste plaats vast dat de wetgever, bij de aan-
passing van de Wet OB, gekozen had voor een van de Zesde
BTW-richtlijn afwijkend stelsel, waardoor voor een uitleg-
ging in overeenstemming met de richtlijn geen plaats was. In
de tweede plaats oordeelde de Hoge Raad dat de overheid zich
niet ten nadele van een belastingplichtige op een bepaling van
een richtlijn kan beroepen, indien de nationale wet een voor
de justitiabele gunstiger regeling inhoudt.
In het arbeidsrecht zit blijkbaar meer rek. In de zaak Dekker
had richtlijnconforme uitleg in wezen tot gevolg dat een par-
ticuliere werkgever een verplichting kreeg opgelegd die hij
eerder onder Nederlands recht niet had. Ingevolge het arrest
van het Hof kon de werkgever in kwestie zich niet met een
beroep op een schulduitsluitingsgrond of rechtvaardigings-
grond verweren tegen een vordering tot schadevergoeding,
ingesteld door een gediscrimineerde sollicitante.98 Art. 6:162
BW moest vervolgens in deze zin worden toegepast.99

Illustratief is ook een reeks zaken over de uitputting van intel-
lectuele eigendomsrechten, welke plaatsvindt doordat een
zaak waarin het recht besloten ligt, door of met toestemming
van de houder van dat intellectueel eigendomsrecht in het ver-
keer is gebracht. In de Nederlandse Wet Naburige Rechten
(WNR) en de Merkenwet was de uitputtingsregel niet territo-
riaal beperkt,100 en ook de rechtspraak en doctrine gingen uit
van universele uitputting. De Europese merkenrichtlijn en de
leen- en verhuurrichtlijn101 hebben echter een communautai-
re uitputtingsregel geïntroduceerd, met als gevolg dat de

rechthebbende de waren aan de buitengrenzen van de EG,
respectievelijk EER, kan tegenhouden.
Beide richtlijnen waren in Nederland niet op tijd geïmple-
menteerd. In een aantal procedures rees vervolgens de vraag
in hoeverre de nationale rechter, door middel van richtlijn-
conforme uitleg van de relevante nationale bepalingen, het
falen van de wetgever kon sauveren.102 De respectieve rech-
ters hebben een richtlijnconforme uitleg van de nationale
bepalingen van de hand gewezen met, kort weergegeven, de
volgende argumenten: door richtlijnconforme uitleg zouden
aan particulieren verplichtingen worden opgelegd die niet uit
de nationale wetgeving voortvloeien; een richtlijnconforme
uitleg zou tot een contra legem resultaat leiden; het staat de
rechter niet vrij om de wet terzijde te stellen op de enkele
grond dat zij nog niet aan de richtlijn is aangepast; de invoe-
ring van de communautaire uitputtingsregel betekent een
breuk met het geldende recht en kan in zoverre (nog) niet aan
de parallelimporteurs tegengeworpen worden; ‘zoveel moge-
lijk’ moet door de rechter verstaan worden als ‘blijvend bin-
nen het kader van zijn bevoegdheden’; en de rechter is niet
zonder verdragsverplichting bevoegd om tot een uitleg con-
tra legem over te gaan.103

Ook bij de Hoge Raad lukte het niet; in de Pink Floyd-zaak
(HR 25 oktober 1996) stelde het vast dat, omdat art. 6 lid 2
(oud) van de WNR geen territoir noemt waarbinnen de repro-
ductie in het verkeer moet zijn gebracht, een andere opvatting
dan die van de universele uitputting niet met de tekst van de
bepaling zou stroken. De ‘ondubbelzinnige bewoordingen’
van art. 6 lid 2 (oud) lieten een richtlijnconforme uitleg niet
toe. Een dergelijke uitleg zou voorts ook niet stroken ‘met het
rechtszekerheidsbeginsel, dat zich verzet tegen een uitleg
waarmee de in deze tak van handel werkzame ondernemers
gelet op de wetstekst geen rekening behoefden te houden’. Het
betoog van Pink Floyd dat de parallel-importen vanaf 1 juli
1994104 naar Nederlands geschreven of ongeschreven mede-
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97. HR 7 december 1994, BNB 1995, 87.
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99. Vgl. HR 13 september 1991, NJ 1992, 225. 
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101. Richtlijn 89/104 (PbEG 1989, L 40/1) respectievelijk Richtlijn
92/100 (PbEG 1992, L 346/61).
102. Zie bijv. Pres. Rb. ’s-Gravenhage 7 juli 1995, zaak Novell/America
Direct, IER 1995, p. 172 en Pres. Rb. Amsterdam 26 oktober 1995, Polo-
Ralph Lauren/America Today, IER 1996, p. 31.
103. Voor een kritische bespreking van deze argumenten zie, onder ande-
re, Swaak, ‘Dubieuze Interpretatie’, NJB 1995, p. 1571; De Wit, noot in
IER 1995, p. 174-175; en Swaak, ‘Consistent Interpretation of National
Law: Dutch Courts on the Wrong Track?’, European Public Law 1996, p.
219 e.v.
104. Het tijdstip waarop de richtlijn had moeten zijn omgezet.



dingingsrecht onrechtmatig zouden zijn, werd ook van de
hand gewezen: ‘in deze opvatting zou art. 9 lid 2 (van de richt-
lijn) langs indirecte weg verplichtingen aan particulieren
opleggen, hetgeen strijdt met het beginsel dat richtlijnen als
zodanig niet tegen particulieren kunnen worden ingeroepen
en het nationale recht slechts voor uitleg overeenkomstig de
richtlijn in aanmerking komt met inachtneming van de (hier-
boven) aangeduide grenzen die, zo dit betoog zou worden
gevolgd, zouden worden overschreden’.

… en enkele kanttekeningen

In deze bloemlezing zitten een paar pareltjes die kritisch tegen
het licht moeten worden gehouden. De bezorgdheid dat con-
forme uitleg zou kunnen leiden tot het opleggen van ver-
plichtingen aan particulieren, lijkt met name ingegeven door
het verbod van horizontale rechtstreekse werking van richt-
lijnen. Deze benadering miskent echter dat bij conforme uit-
leg het uiteindelijk gaat om toepassing van de nationale bepa-
lingen (de WNR bijvoorbeeld), en niet de IE-richtlijnen.
Enigszins vergelijkbare bezwaren gelden ook voor de over-
weging dat conforme uitleg in de uitputtingszaken een uitleg
contra legem zou zijn. Nu de betrokken Nederlandse wet (de
WNR) het juist op het cruciale punt van de territoriale wer-
kingssfeer liet afweten (‘in het verkeer gebracht’), is verde-
digbaar dat er geen ‘contra’ aanwezig was. Anderzijds kan
men stellen dat contra legem ook betekent: tegen de doctrine
en, vooral, de bestaande rechtspraak in. 105

Grote nadruk wordt in de Nederlandse rechtspraak voorts
gelegd op de wil van de wetgever. In de Pink Floyd-zaak heeft
A-G Mok de totstandkoming van art. 6 lid 2 (oud en nieuw)
van de WNR uiteengezet om tot de conclusie te komen dat de
wetgever vóór de laatste wetswijziging niet de bedoeling heeft
gehad om de uitputtingsregel territoriaal te beperken. De
Hoge Raad is de A-G hierin gevolgd. Het probleem is echter
dat het vaststellen van de wil van de wetgever nogal eens een
hachelijke onderneming kan zijn: de wetgever heeft soms
geen wil, of de wetgever heeft een probleem in het geheel niet
gezien en het is moeilijk te zeggen wat hij zou hebben gewild
als hij zich van het probleem bewust was geweest. In andere
gevallen blijft de wetgever met opzet vaag (ook in zijn wil)
teneinde het een en ander aan de rechter over te laten. Dit kan
zich bij uitstek voordoen bij de implementatie van richtlijnen
opdat de nationale rechter meer flexibiliteit heeft om op de
rechtspraak (over de desbetreffende richtlijn) van het Hof van
Justitie in te spelen. Bij het bepalen van de ‘wil van de wet-
gever’, wil ook het Hof van Justitie nog wel eens zélf te hulp
schieten. In de zaak Wagner Miret overwoog het dat de natio-
nale rechter ervan moet uitgaan dat zijn lidstaat beoogd heeft
de verplichtingen die uit de richtlijn voortvloeien correct en
volledig te implementeren.106

De Hoge Raad heeft in de Pink Floyd-zaak uiteindelijk de
grens gezocht in het beginsel van de rechtszekerheid. Dit
beginsel brengt onder meer met zich mee dat door middel van
interpretatie, de rechter niet tot een resultaat mag komen dat
de betrokkene (redelijkerwijs) niet had kunnen verwachten,
het opleggen van verplichtingen inbegrepen.107 Wel is het
enkele argument dat, ‘gelet op de wetstekst’, de ondernemers
niet met een andere uitleg rekening behoefden te houden, nog-
al dun. Het Europese Hof verplicht de nationale rechter
immers tot het zoveel mogelijk richtlijnconform interpreteren
(Marleasing), hetgeen soms (Dekker, maar niet Kolping-
huis/Arcaro) in feite op het opleggen van nieuwe plichten
neerkomt. Een verwijzing naar de breuk met het geldende juri-

dische regime, waarbij ook de doctrine en, met name, de recht-
spraak een belangrijke rol spelen, had in deze context daarom
niet misstaan.

4. Interpretatie van Europese regelgeving door de
Nederlandse rechter

De toepassing ‘naar analogie’ van richtlijn 1999/44/EG door
de Nederlandse kantonrechter die we eerder tegenkwamen, is
bedenkelijk. Het resultaat is namelijk dat deze toepassing eer-
der tegen de geest van de richtlijn indruist, dan dat het daar-
mee in overeenstemming is. Indien hij eerst had nagegaan wat
het doel van de betrokken richtlijn is, had hij kunnen vast-
stellen dat de richtlijn een zekere minimumbescherming aan
de consument beoogt te bieden. De richtlijn stelt dus niet pri-
mair de belangen van de verkoper van consumptiegoederen
centraal, doch veeleer die van de koper.
Meer in het algemeen, de Nederlandse rechter kan gesteld
worden voor de taak om het Europese recht uit te leggen, ook
zonder dat de hulp van het Hof, in de vorm van een prejudi-
ciële beslissing, al aanwezig is. Dit omvat ook de bovenbe-
sproken gevallen van EG-conforme uitleg, dus de situatie
waarin de Nederlandse rechter in feite zijn nationale recht aan
het interpreteren is (op wie legt de Wet Gelijke Behandeling
de bewijslast, werkgever of werknemer? Hoeveel rente moet
ik volgens het BW toewijzen bij te late betaling in handels-
geschillen?), maar wel tegen de achtergrond van het Europe-
se recht (Wat zegt de Richtlijn Omkering Bewijslast resp. de
Richtlijn Betalingsachterstanden eigenlijk?). Ook dan moet
de Nederlandse rechter weten hoe dat achterliggende EG-
recht uitgelegd moet worden, om vervolgens te weten hoe
‘Europa’ graag heeft dat het Nederlandse recht (WGB, BW)
wordt uitgelegd.
Waarop moet de Nederlandse rechter dan zoal letten, bij die
interpretatie van het Gemeenschapsrecht? In het arrest Cilfit
heeft het Hof gewezen op het bijzondere karakter van dat EG-
recht en de moeilijkheden bij zijn uitlegging.108

4.1. Een eigen juridisch begrippenapparaat

Ten eerste kent het Gemeenschapsrecht zijn eigen terminolo-
gie, die naar inhoud en reikwijdte kan verschillen van verge-
lijkbare nationale begrippen.109 Men kan denken aan het
begrip ‘werknemer’ in de zin van art. 39 EG-Verdrag of het
begrip ‘onderneming’ in art. 81 EG-Verdrag. Het is heel wel
denkbaar dat deze begrippen anders opgevat moeten worden
dan identieke termen in de Nederlandse wetgeving.
Een mooi voorbeeld is te vinden in de Asscher-zaak.110 De
Hoge Raad stelde prejudiciële vragen over het vrij verkeer van
werknemers omdat directeur-enig aandeelhouder Asscher
volgens de betrokken Nederlandse fiscale wetgeving als
‘werknemer’ werd beschouwd, want in dienst van zijn eigen
BV. Het Hof stelde echter eerst dat Asscher geen werknemer
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105. Ook de ABRvS is van mening dat richtlijnconforme interpretatie
alleen mogelijk is ‘binnen het kader van de wet’, zie ABRvS 29 mei 2001,
Rawb 2001/98.
106. Zaak C-334/92, Wagner Miret, Jur. 1993, p. I-6911 (r.o. 20).
107. In vergelijkbare zin ook Pres. Rb. ’s-Gravenhage, 20 maart 1998, Ver-
mande t. Bojkovski: door middel van conforme uitleg zou de richtlijn langs
indirecte weg op een particulier verplichtingen leggen, met miskenning
van het rechtszekerheidsbeginsel.
108. Zaak 283/81, Cilfit, Jur. 1982, p. 3415, r.o. 17.
109. Cilfit, r.o. 19.
110. Zaak C-107/94, Asscher, Jur. 1996, p. I-3089 (verwijzing HR).



was in de zin van (art. 39 van) het EG-Verdrag, maar een zelf-
standige. Asscher viel EG-rechtelijk daarom onder de bepa-
lingen over de vrijheid van vestiging, ook al moest hij volgens
het betrokken Nederlandse fiscale recht als ‘werknemer’ wor-
den gezien.111

De achtergrond van deze rechtspraak is dat begrippen uit het
Gemeenschapsrecht bruikbaar moeten zijn in de gehele EG,
en dus, in principe, niet mogen afhangen van de uitleg die aan
die begrippen in het nationale recht van deze of gene lidstaat
wordt gegeven. In de woorden van het Hof: met het oog op de
eenvormige toepassing van het Gemeenschapsrecht en het
beginsel van gelijke behandeling is het als algemene regel
noodzakelijk, dat de begrippen van een Gemeenschapsrech-
telijke bepaling die voor de vaststelling van haar betekenis en
draagwijdte niet uitdrukkelijk naar het recht van de lidstaten
verwijst, in de gehele Gemeenschap autonoom en op eenvor-
mige wijze worden uitgelegd, waarbij rekening moet worden
gehouden met de context van de bepaling en met het doel van
de betrokken regeling.112

Een Nederlandse rechter zou, bijvoorbeeld, waarschijnlijk
niet veel moeite hebben om een ongetrouwd heteroseksueel
of homoseksueel samenlevend stel gelijk te stellen aan
gehuwden. Echter, in een EU van vijftien lidstaten, met op dit
gebied nogal uiteenlopende waarden en opvattingen, kan dit
geheel anders liggen. In de Reed-zaak stelde het Hof dan ook
dat de uitlegging van het begrip ‘echtgenoot’ in Werkne-
mersverordening 1612/68/EEG, gevolgen heeft in alle lidsta-
ten. Voor een op de maatschappelijke ontwikkeling geba-
seerde interpretatie van EG-rechtsbegrippen (– moet onder
het begrip ‘echtgenoot’ ook ongehuwd samenwonenden wor-
den verstaan?) – moet daarom de toestand in de gehele EG
worden onderzocht, en niet slechts de maatschappelijke ont-
wikkelingen in alleen (dat bandeloze) Nederland.113 Het zal
duidelijk zijn dat na de overgang van de EU-15 naar de EU-
25, nog minder rekening kan worden gehouden met alleen
Nederlandse maatschappelijke opvattingen en ontwikkelin-
gen, ingeval het EG-Hof of ook de Nederlandse rechter, com-
munautaire en dus vaak autonome rechtsbegrippen dient te
interpreteren.

4.2. Vele officiële taalversies

Verder wijst het Hof in Cilfit op het feit dat de teksten van
Gemeenschapsrecht in verschillende talen zijn opgesteld,
maar toch alle gelijkelijk authentiek zijn.114 Er geeft dus niet
een bepaalde taal de doorslag, maar er zal, in geval van twij-
fel, vergeleken moeten worden.115 Blijkt uit die taalvergelij-
king van verschillen, dan moeten ‘algemene opzet en doel-
stelling’ van de regeling waarvan het uit te leggen artikel deel
uitmaakt, aangeven hoe dat artikel geïnterpreteerd moet wor-
den.116

Een voorbeeld van begrippen die in de verschillende taalver-
sies niet (geheel) overeen komen, is de term ‘geen hoger
beroep’ in art. 234 EG, waarmee eigenlijk ‘geen hogere voor-
ziening’ wordt bedoeld, als men de andere taalversies van dit
verdragsartikel ernaast legt. Het is dus niet de bedoeling dat
de vijf Nederlandse gerechtshoven verwijzingsverplicht zou-
den zijn.117 Een ander voorbeeld kwam aan de orde in de
Donau-zaak.118 De Nederlandse en Franse versie van art. 175
EG, over milieubeleid, spreken in lid 2 over kwantitatief
waterbeheer, de overige versies gebruiken deze toevoeging in
het geheel niet (bijvoorbeeld in de Engelse versie: manage-
ment of water resources, in lid 2). Daarmee lijken deze ove-
rige versies alle maatregelen over waterbeheer, zowel kwan-

titatief als kwalitatief, onder lid 2 te laten vallen. Toch bleek
het Hof uiteindelijk te kiezen voor de Nederlandse en de Fran-
se versie van art. 175 EG. Deze versies zouden de bedoeling
van de verdragswetgever het beste weergeven: kwalitatief
waterbeheer valt onder lid 1, maatregelen over kwantitatief
waterbeheer onder lid 2. Kan echter van een Engelse rechter
worden verwacht, althans voordat het Hof zich uitsprak, dat
hij dit onderscheid (kwantitatief-kwalitatief waterbeheer)
maakte, terwijl zijn eigen Engelse tekst van art. 175 EG dit
onderscheid in het geheel niet kent?119

Bezien vanuit de Nederlandse rechter, betekent het voor-
gaande dat niet altijd op de Nederlandse tekst van een ver-
dragsbepaling, verordening, richtlijn, etc. kan worden ver-
trouwd. Het is daarom verstandig om bij voor de betrokken
rechtszaak belangrijke communautaire rechtsbegrippen, ook
verschillende andere taalversies te raadplegen. Iets dat tegen-
woordig via het Internet niet al te moeilijk meer is.120 Mocht
aldus blijken van tegenstrijdigheden of spanningen met/tus-
sen andere taalversies, dan ligt het stellen van prejudiciële vra-
gen voor de hand. Het is namelijk het Hof in Luxemburg dat
via een prejudiciële uitlegvraag, uiteindelijk het laatste woord
heeft over hoe communautaire rechtsbegrippen moeten wor-
den uitgelegd.

4.3. Hulpmiddelen en vuistregels bij interpretatie

De ‘eigen’ uitleg van communautaire regelingen en begrip-
pen speelt met name bij nieuwe richtlijnen en verordeningen
en vooral voor de lagere rechter, die immers vaak in het geheel
geen prejudiciële vragen zal stellen, hiertoe ook niet verplicht
is, maar toch uitspraak moet doen. Welke hulpmiddelen en
vuistregels kan de Nederlandse rechter dan – naast aandacht
voor de bovenbesproken Cilfit-valkuilen – hanteren bij de uit-
legging van het Gemeenschapsrecht? Uiteraard pretenderen
wij geen pasklare antwoorden voor correcte uitleg van EG-
recht te (kunnen) geven; het gaat veeleer om enkele aan-
dachtspunten.
Wat betreft de te hanteren interpretatiemethode, deze is, als
altijd, afhankelijk van het concrete geval, maar toch is het
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111. Asscher, r.o. 25 en 26.
112. Zie bijv. zaak C-287/98, Linster, Jur. 2000, p. I-6917 (r.o. 43) en
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116. Zie bijv. zaak 30/77, Bouchereau, Jur. 1977, p. 1999 (r.o. 14) en zaak
C-420/98, W.N.t. Staatssecretaris van Financiën, Jur. 2000, p. I-2847
(verwijzing RvS). In r.o. 21 van de laatste zaak zegt het Hof: ‘Volgens
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beleid’, NTER 2001, p. 199-204.
120. http://europa.eu.int/eur-lex/nl/index.html.



goed te beseffen dat de interpretatie van het EG-recht zo zijn
eigen nadrukken/accenten kent. De wetshistorische interpre-
tatiemethode in het Gemeenschapsrecht is vaak niet erg bruik-
baar omdat ‘de wil van de wetgever’ niet echt duidelijk te ach-
terhalen is. Er is immers niet zoiets als een memorie van
toelichting, hoewel men recentelijk wel steeds vaker ziet dat
Commissiedocumenten uitgebreid de achtergronden en
bedoelingen van nieuwe EG-regelgeving schetsen. Daarnaast
kunnen ook documenten van de Raad (gemeenschappelijk
standpunt tijdens de medebeslissingsprocedure) en EP-docu-
menten (advies in eerste, tweede lezing) behulpzaam zijn,
hoewel steeds bedacht dient te worden dat deze (niet echt)
‘wetshistorische’ documenten hooguit interpretatief onder-
steunend kunnen zijn.
Belangrijker zijn de systematische en teleologische (doelge-
bonden) interpretatiemethoden. Het in de rechtspraak van het
EG-Hof welbekende beginsel van het effet utile – het Gemeen-
schapsrecht moet zo uitgelegd worden dat het nuttig effect
heeft – is in feite een uitdrukking van deze teleologische inter-
pretatiemethode. Dit zo goed mogelijk naar het doel van de
desbetreffende regeling toe interpreteren, betekent tegelijker-
tijd dat de grammaticale interpretatiemethode een relatief
beperkte rol speelt in het Gemeenschapsrecht. In onze rode
draad-casus: de bepaling over het op tijd moeten klagen stelt
inderdaad, zuiver grammaticaal, dat de consument er binnen
twee jaar bij moet zijn (art. 5 lid 1 Richtlijn 1999/44/EG).
Gelezen echter in de bredere doelcontext, in combinatie met
de, daarvan losstaande, bepaling die zegt dat de betrokken
consumentenrichtlijn minimumharmonisatie beoogt (art. 8 lid
2 van deze richtlijn), en ook in combinatie met de preambule
van die richtlijn, waar deze beoogde harmonisatievorm nog-
maals wordt benadrukt (overweging 24), blijkt dat een lange-
re termijn dan twee jaar, op nationaal niveau, ook mag. En dan
moet een kantonrechter dus gaan kijken of het BW al een lan-
gere klaagtermijn kende, want dat staat die Europese richtlijn
toe.121

Als illustratie kan ook de eerste prejudiciële beslissing van het
Hof ex art. 35 VEU worden genoemd, over de uitleg van het
ne bis in idem-beginsel.122 De betrokken bepaling (art. 54 van
de Schengen Uitvoeringsovereenkomst) spreekt over ‘bij
onherroepelijk vonnis’ zijn veroordeeld, waarna niet nog eens
strafvervolging wegens hetzelfde feit in een andere lidstaat
kan volgen. Deze term duidt, grammaticaal opgevat, toch vrij
duidelijk op een vonnis van een (straf)rechter, en niet op een
transactiebeslissing van het Openbaar Ministerie. Toch zegt
het Hof dat ook een dergelijk schikkingsbesluit van de twee-
de Montesquieu-macht voldoende is om een volgende ver-
oordeling in een andere lidstaat te voorkomen, omdat – kort
gezegd – het effect van zo’n OM-schikking voor de verdach-
te, die moet betalen, ongeveer hetzelfde is als een veroorde-
ling door de strafrechter.123 Hoewel deze uitkomst als
maatschappelijk gewenst kan worden gezien, is in de straf-
rechtelijke wereld, waar men gewend is strikt grammaticaal
te interpreteren, met de nodige verbazing gereageerd. Blijk-
baar kunnen we bij de volgende uitspraak van het Hof ook niet
uitgaan van de duidelijke tekst van de wet (‘bij onherroepe-
lijk vonnis’), maar moeten we rekening houden met vage,
algemene doelstellingen en contexten van het derde-pijler-
strafrecht van de EU. De EG-jurist komt deze door het Hof
ingezette – van wat lijkt – mix van teleologisch, sociologisch,
en ook wel iets grammaticaal interpreteren, niet onbekend
voor.124

Bij de uitleg van Gemeenschapsrecht moet rekening worden
gehouden, zoals bleek, met de ‘algemene opzet en doelstel-

ling’ van de regeling waarvan het uit te leggen artikel deel
uitmaakt. Meer concreet betekent dit, bij de uitleg van secun-
dair EG-recht, dat de preambule van het desbetreffende in-
strument nuttig kan zijn. Deze bestaat namelijk uit een aantal
overwegingen, waarin vaak in iets begrijpelijker taal de
bedoeling en inhoud van het betrokken EG/EU-besluit wordt
weergegeven. Voorts is ook de ‘plek’ in de systematiek van
het Verdrag waar de desbetreffende secundaire regels thuis
horen, van belang. In dit verband kan de officiële rechtsbasis
enige indicatie geven – is bij regels over afvalstoffen art. 95
EG de officiële rechtsbasis, dan zal het besluit wel meer met
vrij verkeer dan met milieubescherming te maken hebben; is
daarentegen art. 175 EG, in de titel over milieu, de rechtsba-
sis, dan zal de Europese wetgever de bescherming van het
milieu tegen het dumpen van afval waarschijnlijk voorop heb-
ben willen stellen.
Een andere leidraad is de regel dat ‘lager’ EG-recht in over-
eenstemming moet zijn met ‘hoger’ Gemeenschapsrecht, en
zeker met de fundamentele rechten en andere grondbeginse-
len van het Gemeenschapsrecht. Recentelijk heeft zich bij-
voorbeeld in Duitsland een geval voorgedaan waarin twee
verschillende richtlijnen (richtlijn 76/207 over gelijke behan-
deling mannen en vrouwen en Richtlijn 93/16 over onderlin-
ge erkenning van artsendiploma’s), met elkaar in strijd leken
te zijn. De betrokken rechter (het Bundesverwaltungsgericht)
wilde dit geschil aanvankelijk oplossen met behulp van de
vuistregels lex specialis/lex generalis en lex prior/lex poste-
rior maar stelde uiteindelijk, nadat het de zaak terugverwezen
had gekregen van het Bundesverfassungsgericht,125 prejudi-
ciële vragen, onder meer over de vraag of het conflict tussen
de richtlijnen niet opgelost moet worden aan de hand van de
regel dat een grondrechtelijke bepaling (het verbod van dis-
criminatie) voorrang moet hebben op secundair gemeen-
schapsrecht (Richtlijn 93/16 over diploma-erkenning). A-G
Geelhoed komt in deze zaak tot de conclusie dat de litigieuze
bepaling in Richtlijn 93/16 wegens strijd met een fundamen-
teel recht ongeldig is en dat nationale regelingen die uitvoe-
ring geven aan deze bepaling derhalve buiten toepassing moe-
ten blijven.126 Het Hof heeft de A-G op dit punt echter niet
gevolgd (zaak C-25/02, Rinke, arrest van 9 september 2003).
Een ander recent voorbeeld van, nu, grondrechtconforme uit-
leg van het gemeenschapsrecht, is de Oostenrijkse zaak Rech-
nungshof.127 Daarin is komen vast te staan dat de databe-
schermingsrichtlijn conform art. 8 EVRM moet worden
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121. Over de vraag welke harmonisatievorm is gekozen, kunnen ook pre-
judiciële vragen worden gesteld. Vgl. bijv. J. Dommring-van Rongen, ‘De
Richtlijn productaansprakelijkheid. Geen minimumharmonisatie’, NTER
2002, p. 212.
122. Arrest van 11 februari 2003, gevoegde zaken C-187/01 en C-385/01,
Gözütok en Brügge.
123. Men leze echter het gehele arrest (r.o. 25-48) in gevoegde zaken
C-187/01 en C-385/01, om de doelgebonden/contextuele wijze van den-
ken van het EG-Hof te begrijpen.
124. Zie ook de Lysene-kartel-arresten, waarin het Gerecht van Eerste
Aanleg ne bis in idem afwees omdat de andere vervolging in de USA had
plaatsgevonden, en waartoe het GvEA naar het Walt Wilhelm-arrest ver-
wees (o.a. zaak T-220/00, arresten van 7 september 2003).
125. Het Bundesverfassungsgericht kwam hier tot de conclusie dat door
niet eerder een prejudiciële vraag te stellen, het Bundesverwaltungsgericht
art. 234 EG-Verdrag had geschonden, alsook het recht van de betrokkene
op toegang tot de wettelijk voorgeschreven rechter, gewaarborgd in art.
101 van de Duitse grondwet.
126. Zaak C-25/02, Rinke, conclusie A-G Geelhoed van 6 februari 2003.
127. Arrest van 20 mei 2003, gevoegde zaken C-465/00, C-138/01 en
C-139/01.



uitgelegd – en dat vervolgens ook de nationale uitvoeringsre-
gelgeving in overeenstemming moet zijn met de eisen die art.
8 EVRM stelt.

5. Ambtshalve toepassing van Europees recht door
de Nederlandse rechter

Onze kantonrechter lijkt de betrokken consumentenrichtlijn
ambtshalve toe te passen – uit de stukken valt namelijk niet
op te maken dat eiser of gedaagde een beroep op de richtlijn
had gedaan. Sinds het Van Schijndel-arrest128 bestaat er, blijk-
baar, nogal wat onduidelijkheid over de vraag of de nationa-
le/Nederlandse rechter het Europese recht mag, of zelfs moet
toepassen, ook al hebben partijen er geen beroep op gedaan.
Deze Van Schijndel-zaak is een goed voorbeeld van een geval
waar iedereen eerst heeft zitten suffen. Fysiotherapeut Van
Schijndel en nog wat collega’s wilden niet verplicht worden
aangesloten bij het, volgens hen, veel te dure pensioenfonds
voor de fysiotherapeuten. Niemand echter die bedacht dat
deze verplichte aansluiting wel eens in strijd zou kunnen zijn
met het kartelverbod van art. 81 EG – of dat het fysiothera-
peuten-beroepspensioenfonds wellicht misbruik van een
machtspositie maakte, wat weer niet mag van art. 82 EG.
Pas bij de Hoge Raad ging de wekker af, en kwam de cassa-
tieadvocaat met argumenten over de eventuele toepasselijk-
heid van de Europese mededingingsregels. Om aan de beoor-
deling van de verenigbaarheid van de verplichte deelneming
aan een pensioenfonds met art. 81 EG toe te komen moest ech-
ter, vanwege procestechnische redenen,129 komen vast te staan
of de nationale rechter verplicht is het Gemeenschapsrecht en
art. 81 EG in het bijzonder, ambtshalve toe te passen. Uit het
arrest van het Hof kunnen de volgende drie kernpunten wor-
den gehaald.

5.1. Nederlands recht moet ambtshalve, EG-recht moet
ambtshalve

In de eerste plaats moet bezien worden of de nationale rech-
ter op grond van het nationale recht verplicht is gelijksoorti-
ge nationale regels ambtshalve toe te passen. Zo ja, dan moet
hij dat ook doen met de relevante communautaire regels.130

Indien dus de Nederlandse rechter verplicht is om gelijksoor-
tige regels van Nederlands recht ambtshalve toe te passen, dan
is hij – onder toepassing van het gelijkwaardigheidsbeginsel
– ook verplicht relevant Gemeenschapsrecht ambtshalve toe
te passen.131

Daarbij kan de vraag rijzen: welke zijn de gelijksoortige natio-
nale regels die ambtshalve moeten worden toegepast? Dit is
primair een vraag van nationaal recht, die de Nederlandse
rechter zal hebben op te lossen op basis van zijn nationale
recht. De plicht tot ambtshalve toepassing van (ook) EG-recht
volgt slechts de, eenmaal vastgestelde, omvang van de plicht
tot ambtshalve toepassing van dat nationale recht.

5.2. Nederlands recht mag ambtshalve, EG-recht moet
ambtshalve

In de tweede plaats moet bezien worden of, er naar nationaal
recht, een mogelijkheid bestaat om de gelijksoortige regels
van nationaal recht ambtshalve toe te passen. Zo ja, dan is
de nationale rechter verplicht om het Gemeenschapsrecht
ambtshalve toe te passen. Dit vloeit volgens het EG-Hof voort
uit de op art. 10 (toen 5) EG gebaseerde opdracht aan de natio-

nale rechter om de rechtsbescherming van justitiabelen te ver-
zekeren.132

Indien dus de Nederlandse rechter gelijksoortige regels van
Nederlands recht ambtshalve mag toepassen, dan moet hij
relevant Gemeenschapsrecht ambtshalve toepassen. Het is
dus niet zo, dat het aan de discretie van de Nederlandse rech-
ter zou staan om EG-recht in deze situatie al dan niet toe te
passen, ook al heeft hij deze vrijheid wel ten aanzien van de
ambtshalve toepassing van Nederlandse rechtsregels.
In het Nederlandse bestuursrecht staat in dit soort gevallen art.
8:69 Awb centraal. De rechter moet in het bijzonder op grond
van art. 8:69 lid 2 Awb de rechtsgronden ambtshalve aanvul-
len. Dat de bestuursrechter in principe verplicht is het
Gemeenschapsrecht ambtshalve toe te passen, omdat het
Nederlandse recht hem die mogelijkheid geeft, blijkt ook uit
de zaak Kraaijeveld.133 Problematisch in dit verband is dat
naar Nederlands recht niet altijd even duidelijk is in hoeverre
de Nederlandse bestuursrechter Nederlands recht ambtshalve
mag toepassen – en dus in hoeverre ook het Gemeenschaps-
recht door hem ambtshalve moet worden toegepast. In ieder
geval lijkt op het gebied van het milieu- en ruimtelijke-orde-
ningsrecht redelijk wat ruimte te bestaan voor ambtshalve
toetsing van Nederlandse regels.134 Dit lijkt, ingevolge de
rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep, eveneens het
geval op het terrein van het sociale zekerheidsrecht.135

Recentelijk is de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State de ambtshalve toepassing van het Gemeenschaps-
recht gaan hanteren om de zogenaamde – door haar zelf uit-
gevonden – ‘argumentatieve fuik’ te omzeilen: ook al zijn de
argumenten die gebaseerd zijn op het Gemeenschapsrecht niet
in de fase van het bezwaarschrift of van bedenkingen naar
voren gebracht door de belanghebbende, toch worden zij, als
een ambtshalve te beoordelen aspect, alsnog in de beoorde-
ling betrokken.136

De ruimte voor ambtshalve toepassing van Nederlands recht
is dus, via het gelijkwaardigheidsbeginsel en het vereiste van
effectieve rechtsbescherming, ook voor de ambtshalve toe-
passing van het Gemeenschapsrecht zeer relevant. Hoe meer
het nationale (bestuurs- of civiele) recht ruimte laat voor
ambtshalve toetsing, hoe meer de Nederlandse rechter ver-
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128. Gevoegde zaken C-430/93 en C-431/93, Van Schijndel en Van Veen,
Jur. 1995, p. I-4705 (verwijzing HR).
129. In het bijzonder art. 419 Rv.
130. Van Schijndel, r.o. 13.
131. In feite gebruikt het Hof hier de, nog te bespreken, Rewe/Comet-
beperkingen (par 6.1, over het gelijkwaardigheids- en effectiviteitsbegin-
sel) om de omvang van de plicht tot ambtshalve toepassing van EG-recht
vast te stellen.
132. Van Schijndel, r.o. 14.
133. Zaak C-72/95, Kraaijeveld, Jur. 1996, p. I-5403 (verwijzing RvS),
r.o. 60.
134. Zie Jans c.a., Inleiding Bestuursrecht, 2e druk, p. 363-365 (met ver-
dere verwijzingen).
135. Vgl. CRvB 15 december 1999, Rawb 2000, nr. 77. Voorstanders van
een ruime ambtshalve toepassing van EG-recht in (bijna) het gehele
bestuursrecht, zijn J.W. van de Gronden, De implementatie van het EG-
milieurecht door Nederlandse decentrale overheden, Deventer: 1998, EM
nr. 57, p. 294-297; en R.J.G.M. Widdershoven, Naar een bestuurs(pro-
ces)rechtelijk Ius Commune in Europa, uit: Europees recht en het Neder-
lands bestuursrecht, Preadvies VAR 116, Alphen aan de Rijn: 1996,
p. 158-161.
136. Zie bijvoorbeeld ABRvS 12 maart 2003. Zie ook J.M. Verschuuren,
‘Rechtstreekse werking IPPC-richtlijn en ambtshalve toetsing’, NTER
2003, p. 124-126. Nog recenter lijkt de Afdeling de fruit zelf buiten toe-
passen te laten wegens strijd met het effectiviteitsvereiste. Vgl. R. Wid-
dershoven, TvO 2003-5.



plicht is om ook tot ambtshalve toepassing van het Gemeen-
schapsrecht over te gaan. Met als ultieme grens, althans in het
bestuursrecht, het verbod van reformatio in peius.

5.3. Nederlands recht mag niet ambtshalve, EG-recht moet
soms toch ambtshalve

In de derde plaats, wanneer blijkt dat een nationale procesre-
gel inzake ambtshalve toepassing de effectuering van het
Gemeenschapsrecht onmogelijk of uiterst moeilijk maakt, bij-
voorbeeld vanwege de lijdelijkheid van de civiele rechter, dan
moet er toch een nader onderzoek plaatsvinden. De kern is of
de toepassing van die bepaling van procesrecht, die dus
ambtshalve toepassing van Gemeenschapsrecht verhindert, al
dan niet gerechtvaardigd is. Daarbij dient de rechter met een
aantal factoren rekening te houden, waartoe behoren: de plaats
van de litigieuze procedurele bepaling in de gehele procedu-
re; het verloop en de bijzondere kenmerken ervan; de begin-
selen die aan het nationale systeem van rechtspraak ten grond-
slag liggen, zoals de bescherming van de rechten van de
verdediging, de rechtszekerheid en het goede verloop van de
procedure.137

Indien dus de Nederlandse rechter bepaalde regels van Neder-
lands recht niet ambtshalve mag toepassen, dan hoeft hij ook
niet het EG-recht ambtshalve toe te passen, tenzij dit niet-toe-
passen zou betekenen dat het uiterst moeilijk wordt voor de
particulier om zijn communautaire rechten te effectueren en
daarvoor geen rechtvaardiging bestaat. In dat laatste geval zal
de rechter, op grond van het effectiviteitsbeginsel, het EG-
recht toch ambtshalve moeten toepassen, ook al mag dit niet
ten aanzien van Nederlands recht!
Of de effectuering van de aan het Gemeenschapsrecht ont-
leende rechten zonder ambtshalve toepassing zeer problema-
tisch zou worden, moet per geval worden bekeken. Een goe-
de illustratie van deze casuïstiek krijgen we door de Van
Schijndel-uitkomst te leggen naast de Peterbroeck-uitkomst,
een arrest dat op dezelfde dag als Van Schijndel door het EG-
Hof werd gewezen.138 In het geval van Van Schijndel werd de
beperking die in het toenmalige 48 Rv besloten lag, namelijk
de lijdelijkheid van de civiele rechter, gerechtvaardigd geacht
op grond van de hierboven genoemde factoren. De zaak
Peterbroeck viel echter net anders uit. Een combinatie van een
eenmalige termijn van 60 dagen, waarin particulieren na de
bezwaarprocedure in belastingzaken nog nieuwe gronden
konden inbrengen, en een verbod van ambtshalve toetsing
door de belastingrechter, werd niet gerechtvaardigd geacht.
De Belgische belastingrechter moest daarom – anders dan in
Van Schijndel – in staat zijn om tot ambtshalve toetsing van
Europees recht over te gaan.139

Blijkt dat onder omstandigheden ambtshalve toepassing niet
mogelijk is, dan vereist het Gemeenschapsrecht dus niet per
se dat de regels van nationaal recht, die de ambtshalve toe-
passing van het Gemeenschapsrecht beletten, zonder meer
buiten toepassing blijven. Het eist echter wél dat in ieder
afzonderlijk geval bij de toepassing ervan wordt stilgestaan
en de nationale rechter zich de kritische vraag stelt in hoeverre
de litigieuze regel die ambtshalve toetsing verhindert, eigen-
lijk gerechtvaardigd kan worden.
Uit twee arresten over de richtlijn oneerlijke bedingen140 blijkt
evenwel dat een plicht tot ambtshalve toepassing van het
Gemeenschapsrecht ook rechtstreeks uit een richtlijn kan
voortvloeien en dus niet per se hoeft langs de weg die het Hof
in Van Schijndel heeft uitgestippeld. In het bijzonder lijkt de
nationale rechter verplicht het oneerlijke – volgens het Neder-

landse BW: ‘het onredelijk bezwarende’ – karakter van een
beding in een consumentenovereenkomst, ambtshalve te
moeten toetsen. Dit acht het Hof noodzakelijk om een daad-
werkelijke bescherming van de consument te waarborgen,
‘met name gezien het niet te onderschatten risico dat deze zijn
rechten niet kent of moeilijkheden ondervindt om deze uit te
oefenen.’ 141

Openbare orde
Nu zitten er in dit soort zaken vele andere addertjes onder het
gras, waaronder de vraag van de juiste communautairrechte-
lijke kwalificatie van de feiten en omstandigheden die mis-
schien wel door één van de partijen zijn aangevoerd, maar
waarvan niemand de gemeenschapsrechtelijke dimensie heeft
onderkend. Een andere behoorlijke adder, waar we uitgebrei-
der bij stilstaan, bleek de kwestie van de openbare orde te zijn.
Volgens het oude art. 48 lid 3 Rv moesten rechtsgronden die
de openbare orde betreffen altijd ambtshalve worden aange-
vuld, ook al zou de rechter daarmee buiten de grenzen van de
rechtsstrijd treden. In Van Schijndel heeft het Hof dit punt
nagenoeg geheel laten liggen. De vraag naar het openbare
orde-karakter van de communautaire mededingingsregels
kwam echter een kleine twee jaar later terug in de zaak Eco
Swiss.142 Daarin stond, onder meer, de vraag centraal of art.
81 EG een bepaling van openbare orde is in de zin van, wat
toen was, art. 1065 lid 1 sub e Rv, waarvan de schending tot
vernietiging van een arbitraal vonnis kan leiden.
Deze keer beantwoordde het Hof deze vraag in wezen posi-
tief. Onder verwijzing naar het fundamentele karakter van art.
81 EG en de nietigheidssanctie van lid 2 van dit artikel, stel-
de het Hof vast dat ‘wanneer een nationale rechter volgens de
regels van zijn nationale procesrecht een vordering tot ver-
nietiging van een arbitraal vonnis op grond van strijd met
nationale regels van openbare orde moet toewijzen, hij dat ook
moet doen ingeval een dergelijke vordering is gebaseerd op
schending van het in art. 81 lid 1 EG neergelegde verbod’.
Inmiddels heeft ook het Hof Amsterdam geoordeeld dat een
arbitraal vonnis vernietigd kan worden wegens strijd met art.
81 EG-Verdrag.143

Er is niet veel fantasie voor nodig om te bedenken welke vra-
gen onmiddellijk opdoemen. Welk Gemeenschapsrecht is van
zo fundamenteel belang dat het een openbare orde karakter
kan worden toegekend? En kan de bevinding, die gedaan is in
de context van arbitrage, overgeplant worden naar andere
gebieden waar openbare orde speelt? Men denke aan de vast-
stellingsovereenkomst van art. 7:902 BW (vaststelling is ook
geldig als zij in strijd mocht blijken met dwingend recht, ten-
zij zij tevens naar inhoud en strekking in strijd komt met de
goede zeden of de openbare orde), en openbare orde als nie-
tigheidsgrond voor rechtshandelingen (art. 3:40 BW). Ten
aanzien van de vaststellingsovereenkomst van art. 7:902 BW
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137. Van Schijndel, r.o. 19.
138. Zaak C-312/93, Peterbroeck, Jur. 1995, p. I-4599.
139. Peterbroeck, r.o. 14-21.
140. Richtlijn 93/13, PbEG 1993, L 95/29.
141. Gevoegde zaken C-240/98 t/m C-244/98, Océano, Jur. 2000,
p. I-4941 (r.o. 25-29) en zaak C-473/00, Cofidis, Jur. 2002, p. I-10875 (r.o.
32-38). Hierover M.B.M. Loos, ‘Oneerlijke bedingen en wettelijke ver-
valtermijnen: ruime uitleg van Océano bevestigd’, NTER 2003, p. 71-74.
Voor een Nederlandse toepassing, zie: Hof Arnhem 12 December 2000,
NJ 2001, 622; Ktr. Zaandam 17 mei 2001, TvC 2002, p. 111.
142. Zaak C-126/97, Eco Swiss, Jur. 1999, p. I-3055; JOR 1997, nr. 74.
143. 12 oktober 2000, Sesam v. Betoncentrale, NJ 2002, 111.



lijkt het Hof Arnhem inderdaad deze conclusie (impliciet)
getrokken te hebben, in het bijzonder door te oordelen dat een
vaststellingsovereenkomst die in strijd is met art. 6 Mededin-
gingswet (Mw) niet vernietigd kan worden omdat dit artikel,
in tegenstelling tot art. 81 EG-Verdrag, niet van openbare orde
is.144 In een andere zaak is betoogd dat een aanbesteding in
strijd met de Europese aanbestedingsrichtlijn werken, een
schending van de openbare orde in de zin van art. 3:40 BW
oplevert, en dat de rechter dit ambtshalve had moeten toetsen.
De Hoge Raad heeft deze stelling echter van de hand gewe-
zen.145

Naar onze mening is het doortrekken van het arrest van het
Hof van Justitie in Eco Swiss naar andere terreinen waar het
begrip openbare orde een rol speelt voorbarig. Men dient in
het bijzonder te bedenken dat een van de belangrijke overwe-
gingen die in deze zaak meegespeeld hebben, het feit was dat
arbiters als zodanig geen prejudiciële vragen kunnen stellen.
De ‘openbare orde-constructie’ is in vergelijkbare gevallen de
enige weg om een punt van Gemeenschapsrecht voor de natio-
nale rechter te krijgen en (dus) eventueel ook voor het Hof van
Justitie zelf. Een ander argument dat voor een voorzichtige
benadering pleit, is dat het Hof zelf, met betrekking tot de
openbare orde-exceptie in art. 27 EEX, heeft overwogen dat
in die context noch de bepalingen over het vrije verkeer van
goederen, noch art. 81 EG, als een kwestie van openbare orde
aangemerkt moeten worden.146

6. Europees recht en Nederlands procesrecht

Het besproken vraagstuk inzake ambtshalve toepassing van
EG-recht maakt in feite deel uit van een ruimer en tamelijk
complex vraagstuk, namelijk de invloed van het Gemeen-
schapsrecht op de procedurele, handhavings- en sanctieregels
van de lidstaten. Dit vraagstuk is van praktisch belang omdat
het Gemeenschapsrecht zeer vaak geldend gemaakt moet
worden in het kader van procedures voor de nationale rech-
ter, of het nu de civiele rechter is, de strafrechter of de
bestuurs- c.q. belastingrechter.

6.1. Nationale procesautonomie, maar met de Rewe/Comet-
beperkingen 

Voor deze geschillen zijn in principe gewoon alle regels van
het nationale procesrecht van toepassing, ook al beoogt de
particulier handhaving van aan het EG-recht ontleende 
rechten. Dus voor regels over beroepstermijnen; absolute en
relatieve competentie van de rechter; is er hoger beroep moge-
lijk?; heb ik een dure advocaat nodig?; kan de derde-belang-
hebbende in beroep?; et cetera; moeten rechtzoekende en
rechter te rade gaan bij de Nederlandse wetboeken over bur-
gerlijke rechtsvordering, bestuursprocesrecht en strafproces-
recht. Daar bemoeit het Europese recht zich in principe (nog)
niet mee.
De toepassing van die, lidstaat-autonoom vastgestelde, natio-
nale procedurele regels wordt echter beheerst door twee
beperkende beginselen: de regels van het nationale proces-
recht mogen niet ongunstiger zijn dan die welke voor soort-
gelijke nationale vorderingen gelden (het reeds genoemde
non-discriminatie-, assimilatie- of gelijkwaardigheidsbegin-
sel) en zij mogen de uitoefening van de door de communau-
taire rechtsorde verleende rechten niet nagenoeg onmogelijk
of uiterst moeilijk maken (het eveneens reeds genoemde effec-
tiviteits- of doeltreffendheidsbeginsel). Deze vereisten wer-

den voor het eerst door het Hof geformuleerd in de zaken Rewe
en Comet.147

Het effectiviteitsbeginsel kan vaak in een soort versterkte
vorm doorwerken, namelijk wanneer het gekoppeld wordt aan
het vereiste van effectieve rechtsbescherming.148 Volgens het
Hof gaat het hier om een algemeen rechtsbeginsel dat, onder
andere, tot uitdrukking wordt gebracht in art. 6 en 13 EVRM.
De toepassing van dit beginsel kan verstrekkende gevolgen
hebben. Voorts blijkt dat het voldoen aan het gelijkwaardig-
heidsbeginsel onder omstandigheden niet volstaat. Het effec-
tiviteitsbeginsel c.q. het beginsel van effectieve rechtsbe-
scherming kan met zich meebrengen dat de lat hoger moet
worden gelegd dan datgene wat in de nationale rechtsorde als
voldoende wordt beschouwd.
Het uitgangspunt van procedurele autonomie, in combinatie
met de twee Rewe/Comet-beperkingen, brengt mee dat vele
nationale procesregels als het ware worden ‘ingekaderd’ door
het EG-recht. Zo stellen de lidstaten nog steeds beroeps- en
verjaringstermijnen vast, die ook van toepassing zijn op natio-
nale rechtsgedingen waarin de vordering op het Gemeen-
schapsrecht is gebaseerd, maar zij mogen niet te korte termij-
nen vaststellen, of voor EG-vorderingen kortere termijnen
vaststellen dan voor zuiver nationale vorderingen. Hetzelfde
geldt voor betaling van de wettelijke rente, verplichtingen tot
zekerheidstelling voor proceskosten, voorwaarden bij vorde-
ringen uit ongerechtvaardigde verrijking, leerstukken als mis-
bruik van recht of misbruik van bevoegdheid en, zoals al hier-
boven aan de orde is geweest, de al dan niet lijdelijkheid van
de burgerlijke rechter. Ook kwesties als procesbelang en vele
aspecten van het bewijsrecht zijn geen ‘rustig’ nationaal bezit
meer.149

In de literatuur is er met regelmaat op gewezen dat wanneer,
conform het Gemeenschapsrecht, bepaalde personen met een
rechtstreeks belang beroep kunnen doen op een communau-
taire bepaling, dit consequenties moet hebben voor de invul-
ling van, bijvoorbeeld, het begrip ‘belanghebbende’ als crite-
rium voor de toegang tot de rechter.150 De ABRvS heeft
onlangs echter nagelaten, in de Biesbosch-zaak, om dit
gezichtspunt bij haar beoordeling te betrekken.151

Hierna zullen wij bij een tweetal van dit soort onderwerpen
uitgebreider stilstaan, in het bijzonder omdat zij ook in de
Nederlandse rechtspraak, naast de kwestie van ambtshalve
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144. Gerechtshof Arnhem, 1 augustus 200, Goos t. Hanos, KG 99, 339. 
145. HR 22 januari 1999, Uneto t. De Vliert, NJ 2000, 305.
146. Zaak C-38/98, Renault, Jur. 2000, p. I-2973.
147. Zaak 33/76, Rewe, Jur. 1976, p. I-1989 en zaak 45/76, Comet, Jur.
1976, p. I-2043. Zie ook supra, begin par. 5.1.
148. Zoals bijvoorbeeld ook in de Van Schijndel-zaak gebeurde. Zie hier-
boven, par. 5.3.
149. Voor overzichten van deze rechtspraak, zie bijv. G. Betlem, ‘De
begrenzing van de nationale procedurele autonomie door beginselen van
Gemeenschapsrecht’, NTER 1999, p. 160-165; T. Heukels, ‘Concretise-
ringen van de Rewe-rechtspraak: minimumharmonisatie langs jurispru-
dentiële weg’, NTER 1999, p. 197-202; P. Kapteyn, ‘De organisatie van
de rechtsbescherming van particulieren in de EG’, NTB 1993, p. 38-46.
Zie ook Prechal en Hancher (red.), Europees bewijsrecht, Kluwer: 2001,
EM nr. 69, en daarin in het bijzonder de bijdragen van Mortelmans en
Brouwer.
150. Vgl. Widdershoven, Naar een bestuurs(proces)rechtelijk Ius Com-
mune in Europa, VAR Preadvies 1996, Alphen a/d Rijn: 1996, p. 114 en
117, en Jans, ‘Het belanghebbende begrip in het licht van het Europees
recht’, in Boxum e.a (red.), Aantrekkelijke gedachten: beschouwingen
over de Algemene wet bestuursrecht, Deventer: 1993.
151. ABRvS 20 maart 2002, LJN-nummer AE0407.



toepassing, met een zekere regelmaat aan de orde (zijn)
(ge)komen.

6.2. Termijnen 

Voor de toepassing van nationale termijnen, of het nu gaat om
termijnen voor bezwaar, beroepstermijnen, verjaringstermij-
nen, vervaltermijnen etc. gelden, als gezegd, de bekende
Rewe/Comet-uitgangspunten: in principe worden zij door de
lidstaten vastgesteld, maar deze moeten rekening houden met
het gelijkwaardigheids- en het effectiviteitsbeginsel.152

Hoewel er relatief veel zaken over termijnen aan het Hof van
Justitie worden voorgelegd, zijn de zaken waarin een natio-
naal termijn het moet ontgelden, dun gezaaid.153 In ieder geval
brengt het gelijkwaardigheidsbeginsel niet met zich mee dat
een lidstaat zijn gunstigste nationale terugvorderingsregeling
zou moeten toepassen op alle vorderingen tot terugbetaling
van in strijd met het Gemeenschapsrecht geheven heffingen
of rechten.154 Zolang er geen sprake is van specifiek voor de
op het Gemeenschapsrecht gebaseerde vorderingen geldende
(minder gunstige) termijnen, is er niets aan de hand. Volgens
het Hof brengt in het bijzonder het beginsel van rechtszeker-
heid met zich mee dat redelijke beroepstermijnen met het
Gemeenschapsrecht verenigbaar zijn.155

In de zaak Emmott is het Hof echter van deze vuistregel afge-
weken.156 Op basis van een uiteenzetting over het eigen karak-
ter van richtlijnen kwam het Hof tot de conclusie dat zolang
een richtlijn niet (correct) is omgezet, een lidstaat aan parti-
culieren niet een nationale beroepstermijn mag tegenwerpen.
De formulering waarvoor het Hof in Emmott heeft gekozen,
was zeer algemeen en gaf aanleiding tot – al dan niet wilde –
speculaties én toepassingen, ook in Nederland. Dat gebeurde
bijvoorbeeld in geschillen over gelijke behandeling van man-
nen en vrouwen in de sociale zekerheid,157 en in de zaak Den-
kavit over de vraag of de Nederlandse handelsregisterbijdra-
ge, welke ondernemingen jaarlijks verschuldigd zijn aan de
Kamer van Koophandel, verenigbaar was met Richtlijn
69/335.158 Voorts is in de BTW-sfeer veelvuldig een beroep
op Emmott gedaan, zoals in de talrijke procedures waartoe het
St. Oedenrode-arrest van de Hoge Raad aanleiding heeft gege-
ven.159

De vraag of de ‘Emmott-regel’ ook van toepassing is op bepa-
lingen die het tijdvak beperken waarover achterstallige uitke-
ringen kunnen worden verkregen, kwam al snel aan de orde
in de zaak Steenhorst-Neerings, en werd door het Hof nega-
tief beantwoord.160 Dit bleek het begin van een reeks meer
recente arresten die het belang van de Emmott-rechtspraak
duidelijk hebben gereduceerd; Emmott bleek slechts gerecht-
vaardigd door de specifieke omstandigheden van die zaak.161

Uit die meer recente rechtspraak valt af te leiden dat het effec-
tiviteitsvereiste zich slechts verzet tegen de toepassing van
termijnen, indien de justitiabele bij de uitoefening van zijn aan
het Gemeenschapsrecht ontleende rechten in de moeilijkhe-
den komt en deze moeilijkheden zijn terug te voeren op wan-
gedrag c.q. obstructie van de tegenpartij.162

6.3. Formele rechtskracht

Het belang van het Emmott-arrest mag dan wel gereduceerd
zijn, er blijven nog problemen bestaan, zoals door de recente
Maple Tree-uitspraak van de Hoge Raad geïllustreerd
wordt.163

De aanleiding was de berekeningswijze van de over de
opbrengsten van speelautomaten verschuldigde omzetbelas-

ting, zoals neergelegd in een resolutie van de Staatssecretaris
van Financiën. Deze bleek niet houdbaar in het licht van het
arrest van het Hof in de zaak Glawe.164 Een bezwaarschrift van
de betrokken speelautomaten-exploitant werd niet-ontvanke-
lijk verklaard wegens termijnoverschrijding, terwijl het
beroep op Emmott evenmin mocht baten. In het arrest stelde
de Hoge Raad dat de relevante bepaling van de Zesde BTW-
richtlijn naar behoren was omgezet in art. 8 van de Wet op de
omzetbelasting. Een resolutie kon volgens de Hoge Raad niet
gelden als een implementatie van een richtlijnbepaling. Geen
onjuiste omzetting, dus geen Emmott, leek het devies. Het
betoog dat ook bij verkeerde toepassing van het Gemeen-
schapsrecht aan de belastingplichtige de beroepstermijn niet
mag worden tegengeworpen, werd laconiek (en naar onze
mening onjuist)165 afgedaan met de mededeling dat dit ‘even-
wel geen steun (vindt) in het arrest Emmott noch voor het ove-
rige in communautair of nationaal recht’.
Met deze uitspraak van de Hoge Raad, de belastingkamer, was
de kous echter nog niet af. Andere speelautomatenexploitan-
ten, waaronder Maple Tree, die niet binnen de wettelijk voor-
geschreven termijnen rechtsmiddelen hadden aangewend
tegen de BTW-heffingen, hebben het alsnog langs de civiele
rechter geprobeerd, met als inzet onverschuldigde betaling,
ongerechtvaardigde verrijking en onrechtmatige daad. Voor
de civiele rechter rees vervolgens de vraag of er aanleiding
was om op het beginsel van de formele rechtskracht terug te
komen, nu de heffingen onherroepelijk vaststonden. De Hoge
Raad kwam, onder verwijzing naar de uitgebreide conclusie
van A-G Verkade, en de rechtspraak van het Hof van Justitie
over nationale termijnen doortrekkend, tot de slotsom dat
noch het gelijkwaardigheidsbeginsel noch het effectiviteits-
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152. Vgl. recentelijk CRvB 23 december 2002, Jurisprudentie NJB 2003,
nr. 7 en AB 2003, 209, m.nt. Widdershoven (bezwaartermijn van art. 6:7
Awb is niet in strijd met het EG-recht).
153. Bijv. zaak C-188/95, Fantask, Jur. 1997, p. I-6783.
154. Zie zaak C-231/96, Edis, Jur. 1998, p. I-4951.
155. Zie reeds de standaardarresten Rewe en Comet.
156. Zaak C-208/90, Emmott, Jur. 1991, p. I-4269.
157. Bijv. RvB Roermond, 29 mei 1992, Nemesis 1993, nr. 306; CRvB 29
april 1993, AB 1993 nr. 55-729, Nemesis 1992 nr. 278. Voor een bespre-
king van deze nationale Emmott jurisprudentie, zie Drijber en Prechal,
‘Gelijke behandeling van mannen en vrouwen in horizontaal perspectief
– Preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht’, SEW
1997, p. 122, in het bijzonder p. 151-153.
158. Zaak C-2/94, Denkavit e.a., Jur. 1996, p. I-2827 (verwijzing CBB).
159. HR 21 november 1990, BNB 1991, nr. 19. Over dit arrest: Ter Kui-
le, ‘Rijksweg St.-Oedenrode-Hengelo gesloten. Omleiding loopt over
Luxemburg’, WFR 1993, 6072. Zie ook Hof Arnhem, 20 mei 1994, V-N
1994, p. 2590 e.v.; Hof ’s-Hertogenbosch, 29 december 1994, V-N 1995,
p. 2107; HR 4 september 1996, BNB 1997, 43c, p. 309-311 (inzake de
heffing van omzetbelasting over de opbrengst van speelautomaten). Zie
ook Widdershoven, AB Klassiek, Deventer: 1997, p. 253.
160. Zaak C-338/91, Steenhorst-Neerings, Jur. 1993, p. I-5475.
161. Enkele nationale rechtscolleges zijn echter toch tot een voor de ver-
zoeksters bevredigend resultaat gekomen op grond van, met name, bil-
lijkheidsoverwegingen. Zie bijv. Rb. Groningen, 11 april 1994, Nemesis
1995, nr. 465; CRvB 22 februari 1994, RSV 1994, nr. 198; en CRvB, 22
februari 1994, Nemesis 1995, nr. 464.
162. Vgl. zaak C-231/96, Edis, Jur. 1998, p. I-4951 (vordering tegen de
lidstaat); zaak C-326/96, Levez, Jur. 1998, p. I-7835 (vordering tegen par-
ticuliere werkgever); en arrest van 27 februari 2003 zaak C-327/00, San-
tex, (aanbestedende autoriteit).
163. HR 24 januari 2003, JB 2003, 44, AB 2003, 120 (m.nt. Widders-
hoven).
164. Zaak C-38/93, Jur. 1994, p. I-1679.
165. Zie zaak C-62/00, Marks & Spencer, Jur. 2002, p. 6325 (r.o. 27 en
28), hierboven (par. 2.2.3) reeds besproken.



beginsel met zich meebrengt dat het leerstuk van de formele
rechtskracht zou moeten wijken, ter wille van de effectuering
van de op het Gemeenschapsrecht gebaseerde aanspraken.166

Hiermee is niet gezegd dat het leerstuk van de formele rechts-
kracht in alle situaties overeind zal kunnen blijven. In de zaak
Metallgesellschaft heeft het EG-Hof onder andere geoordeeld
dat van een justitiabele niet gevergd kan worden dat hij een
verzoek tot iets indient waarop hij naar nationaal recht geen
aanspraak heeft, teneinde vervolgens de weigering van de
betrokken autoriteiten met een beroep op het Gemeenschaps-
recht aan te kunnen vechten.167 Dit lijkt verder te gaan dan de
in het Nederlandse recht geaccepteerde uitzonderingen op het
leerstuk van de formele rechtskracht.
Eveneens moet niet uitgesloten worden dat de door het CBB
verwezen zaak Kühne & Heitz verdere opheldering op dit punt
zou kunnen verschaffen. In deze zaak gaat het, kort gezegd,
om de vraag of een bestuursorgaan verplicht is om terug te
komen op een besluit, wanneer dit blijkens een latere preju-
diciële beslissing van het EG-Hof, niet met het Gemeen-
schapsrecht verenigbaar blijkt te zijn.168 Indirect speelt ook het
probleem van met het Gemeenschapsrecht strijdige recht-
spraak omdat het CBB aanvankelijk zonder een prejudiciële
verwijzing tot een, naar later bleek, met het EG-recht strijdi-
ge uitspraak was gekomen.

7. Aansprakelijkheid van de Nederlandse overheid
voor schending van het Gemeenschapsrecht

Voor gevallen waarin noch rechtstreekse werking, noch con-
forme uitleg een uitweg biedt, kan de gedupeerde, aldus het
Hof in de Faccini Dori-zaak, een schadevergoedingactie
beginnen tegen de lidstaat die de betrokken richtlijn te laat of
niet goed implementeerde, dus het Gemeenschapsrecht heeft
geschonden.169 Ook bij onze rode draad-casus gaven wij al
aan, dat de Nederlandse staat wellicht aansprakelijk gesteld
kan worden, door autokoper Hendriks, omdat de Nederland-
se wetgever een richtlijn te laat heeft geïmplementeerd, en/of
omdat de kantonrechter – als onderdeel van de lidstaat Neder-
land – het Gemeenschapsrecht verkeerd heeft toegepast.
Dit brengt ons bij het, in de rechtspraak van het EG-Hof ont-
wikkelde, leerstuk van de aansprakelijkheid van de lidstaten
voor schendingen van het Gemeenschapsrecht. De daarbij
behorende kernarresten zijn Francovich en Brasserie du
Pêcheur.170

7.1. De voorwaarden

Naast de erkenning van het beginsel van staatsaansprakelijk-
heid als zodanig, heeft het Hof in deze arresten een drietal cri-
teria voor staatsaansprakelijkheid geformuleerd. Er moet
sprake zijn van een voldoende gekwalificeerde schending van
het EG-recht door de betrokken lidstaat; de geschonden
rechtsregel moet ertoe strekken particulieren rechten toe te
kennen; en er moet een direct causaal verband bestaan tussen
de schending en de geleden schade.171 Deze Brasserie-voor-
waarden gelden in alle gevallen van schending van EG-recht
door een lidstaat, bijvoorbeeld bij onjuiste omzetting van
richtlijnen, waarbij het irrelevant is of de betrokken bepalin-
gen al dan niet rechtstreekse werking hebben. In geval van
niet-tijdige omzetting van een richtlijn, gelden enigszins
anders geformuleerde criteria: het door de richtlijn voorge-
schreven resultaat moet de toekenning van rechten aan parti-
culieren inhouden; de inhoud van de rechten moet kunnen
worden vastgesteld op grond van de bepalingen van de richt-

lijn; en er moet een causaal verband bestaan tussen niet-
omzetting van de richtlijn en de geleden schade.172 Volgens
het Hof bestaat er echter geen materieel verschil tussen deze
drie Francovich-voorwaarden en de hierboven ook genoem-
de drie Brasserie-voorwaarden.173

Indien deze voorwaarden vervuld zijn, is dit voldoende om
een recht op schadevergoeding te scheppen. Voor de afwik-
keling gelden – zoals altijd – de nationale (proces)regels over
aansprakelijkheid, die in overeenstemming moeten zijn met
het assimilatie- en effectiviteitsbeginsel. Francovich-acties
zijn namelijk per definitie geschillen tussen de schadelijden-
de particulier (burger/bedrijf) en de, het Gemeenschapsrecht
schendende, lidstaat en die dus altijd voor de nationale rech-
ter komen. Deze laatste, dus ook de Nederlandse rechter, zal
de genoemde voorwaarden voor staatsaansprakelijkheid moe-
ten toepassen op de feiten.

7.2. Belang voor de Nederlandse rechter

Wij volstaan echter met deze belangrijkste kenmerken van de
uit het Gemeenschapsrecht voortvloeiende aansprakelijkheid.
Anders dan in sommige andere lidstaten, heeft deze recht-
spraak namelijk niet tot een vergaande wijziging van het
Nederlandse aansprakelijkheidsrecht geleid. In essentie
omdat het Hof van Justitie in het Brasserie-arrest de toepas-
sing van nationaal aansprakelijkheidsrecht dat gunstiger is
voor de gelaedeerde, expliciet toelaat.174 En in Nederland
hadden wij reeds zo’n gunstiger regime: een ‘eenvoudige’
onrechtmatigheid van de Staat volstond reeds voor het aan-
sprakelijk stellen, een ‘voldoende gekwalificeerde’ schending
hoeft en mag dan niet geëist worden, ook niet indien de actie
uit onrechtmatige overheidsdaad wordt ingesteld omdat
Nederland het EG-recht zou hebben geschonden.
Men dient echter wel te beseffen dat de Francovich/Brasse-
rie-aansprakelijkheid, met name de voorwaarden, op de ach-
tergrond meespelen en dat de rechter daarmee wel rekening
moet houden, mede in verband met eventuele toekomstige
ontwikkelingen. Aldus wordt – evenals bij de eerder bespro-
ken procesregels – de in de zuiver nationaalrechtelijke actie
uit onrechtmatige daad tegen de Nederlandse overheid, toch
ingekaderd door het EG-recht. Dit kan bijvoorbeeld van
belang zijn bij het relativiteitsvereiste: zijn er communautai-
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166. HR 24 januari 2003, JB 2003, 44.
167. Gevoegde zaken C-397/98 en C-410/98, Jur. 2001, p. I-1727.
168. Zaak C-453/00, aanhangig conclusie A-G Léger van 17 juni 2003.
Hierover De Jong, ‘Kühne: vraag CBB over consequenties van latere
afwijkende prejudiciële uitspraak voor formele rechtskracht van eerdere
besluiten’, NTER 2001, p. 29-35. Voor de EVRM-dimensie, zie de
EHRM-uitspraak, 16 april 2002, Dangeville, BNB 2003/40.
169. Zaak C-91/92, Faccini Dori, r.o. 27. 
170. Gevoegde zaken C-6/90 en 9/90, Francovich, Jur. 1991, p. I-5357;
gevoegde zaken C-46/93 en C-48/93, Brasserie du Pêcheur en Factorta-
me III, Jur. 1996, p. I-1029. Daarover algemeen, bijvoorbeeld: G. Betlem,
‘Onrechtmatige wetgeving: overheidsaansprakelijkheid voor schending
van EG-recht in het post-Francovich tijdperk’, RMThemis 1996, p. 128;
E. Steyger, ‘Hof biedt wetgever mogelijkheid vorderingen wegens schen-
ding Gemeenschapsrecht te beperken’, NTER 1997, p. 266; M.H. Wis-
sink, ‘De Nederlandse rechter en overheidsaansprakelijkheid krachtens
Francovich en Brasserie du Pêcheur’, SEW 1997, p. 78.
171. Brassserie, r.o. 51.
172. Francovich, r.o. 40.
173. Zaak C-178/94, Dillenkofer, Jur. 1996, p. I-4845 (r.o. 23).
174. Zaken C-46 en 48/93, Brasserie, r.o. 66.



re bepalingen geschonden die volgens de systematiek van het
EG-recht rechten aan particulieren toekennen? 175

Mogelijk van meer belang voor Nederland, is de aansprake-
lijkheid van de lidstaten wegens onrechtmatige rechtspraak.
Het aansprakelijkheidsregime geldt ongeacht welk staatsor-
gaan de schending heeft veroorzaakt, zoals het Hof reeds in
het Brasserie-arrest bepaalde,176 en in de aanhangige Köbler-
zaak waarschijnlijk expliciet zal bevestigen.177 Indien dus de
Nederlandse rechter het Gemeenschapsrecht verkeerd toepast
– fondspatiënten ongelijk geven die buitenlandse extramura-
le zorg vergoed willen hebben ook zonder toestemming van
het ziekenfonds, als hoogste rechter geen prejudiciële vragen
stellen, als kantonrechter een richtlijn horizontaal toepassen,
etc. – dan kan benadeelde een actie uit onrechtmatige over-
heidsdaad beginnen tegen de staat wegens schending van EG-
recht door de rechter.

8. Prejudiciële procedure en de Nederlandse
rechter 

Ook inzake de prejudiciële procedure (art. 234 EG, art. 68 EG,
en art. 35 VEU) is het niet de bedoeling nog eens een alge-
mene verhandeling toe te voegen aan de duizenden reeds
bestaande besprekingen; wij gaan direct naar de meest rele-
vante aspecten van deze procedure voor de Nederlandse rech-
ter.178

8.1. Waarover mag de Nederlandse rechter prejudiciële
vragen stellen?

Uitleg Gemeenschaps- en Unierecht
Volgens art. 234 EG kunnen nationale rechters vragen stellen
over de uitlegging van het EG-Verdrag en van handelingen
van de instellingen (en van de Europese Centrale Bank, ECB).
Onder uitlegging van het Verdrag vallen ook latere wijzigin-
gen van het EG-Verdrag, en de uitlegging van art. 234 EG
zelf. Zo kan een Nederlandse rechter vragen wat een ‘rech-
terlijke instantie’ in de zin van deze bepaling is, of kan de
Hoge Raad vragen of hij verwijzingsplichtig is indien recht
wordt gesproken in kort geding.179

Bij uitlegvragen over ‘de handeling van de instellingen’, ofte-
wel het secundaire Gemeenschapsrecht, gaat het niet alleen
om de bindende besluiten (met name verordening, richtlijn,
beschikking), maar ook kunnen prejudiciële vragen worden
gesteld over de uitleg van soft law (die niet beogen rechtsge-
volgen teweeg te brengen).180 Uiteraard gaat het in de praktijk
bijna steeds om uitleg van het juridisch bindende secundaire
EG-recht. Verder zijn er vragen over verdragen gesloten door
de EG met derde landen/internationale organisaties, en ook
over algemene (ongeschreven) beginselen van het Gemeen-
schapsrecht, mogelijk. Kortom, uitlegvragen zijn mogelijk
over alle, eerder besproken, stukjes Gemeenschapsrecht. In
het bijzonder behoort daartoe ook Titel IV van het EG-ver-
drag (over asiel, immigratie en IPR). Prejudiciële vragen over
de uitleg van het primaire en secundaire Titel IV-EG-recht
zijn dus mogelijk; slechts wat de verwijzingsmogelijkheden
betreft, wijkt de prejudiciële procedure van art. 68 EG af van
de gewone van art. 234 EG. 181

Vanaf het Verdrag van Amsterdam is daar verder nog de
prejudiciële procedure van art. 35 VEU bijgekomen. Vanuit
Nederland kunnen vragen gesteld worden over de uitleg van
de meeste PJSS-instrumenten (kaderbesluit, besluit, overeen-
komsten en hun uitvoeringsmaatregelen), niet echter, opval-
lend genoeg, over de verdragsartikelen van Titel VI VEU zelf.

Hierbij dient bedacht te worden dat over het, in pijler 3 ge-
ïntegreerde Schengen-recht, ook prejudiciële uitlegvragen
gesteld kunnen worden, zoals de besproken ne bis in idem-
zaak laat zien.182

Uitleg van Nederlands recht?
Over het nationale recht kunnen daarentegen geen prejudi-
ciële vragen worden gesteld, ook niet over de toepassing van
het Europese recht op de feiten van de casus. Daarom is wel
verdedigbaar dat, bijvoorbeeld, de Raad van State recent niet
verwees over de vraag of RTL 4 en RTL 5 nu Nederlandse of
Luxemburgse omroeporganisaties zijn. Het lijkt namelijk
meer op toepassing dan om uitleg (van de TV-richtlijn) te
gaan. Anderzijds geeft het EG-Hof geregeld zeer op de feiten
toegespitste interpretaties, zodat je als nationale rechter in de
einduitspraak eigenlijk maar één kant op kunt.183

In verband met de uitleg van nationaal recht: lastig is de situ-
atie waarin de Nederlandse wetgever communautaire begrip-
pen/concepten gaat overnemen voor ‘eigen’, nationaal
gebruik. Te denken valt aan het Leur-Bloem-gebeuren: de
Fusierichtlijn 90/434 geldt enkel voor fusies met een com-
munautaire dimensie, maar de Wet op de inkomstenbelasting
maakt geen onderscheid tussen puur interne aandelenfusies en
fusies met zo’n communautaire dimensie. Volgens het Hof
kunnen er toch prejudiciële vragen gesteld worden in zo’n
puur intern geval.184 In het verlengde hiervan is goed verde-
digbaar – maar niet zeker – dat er prejudiciële vragen gesteld
kunnen worden over begrippen in de Nederlandse Mededin-
gingswet die duidelijk geënt zijn op het EG-kartelregime.185

Geldigheidsvragen
Wat betreft de handelingen van de instellingen (en van de
ECB) kunnen ook geldigheidsvragen worden gesteld. De
nationale rechter vraagt dan in essentie of een Europese rege-
ling (verordening, richtlijn) rechtmatig is, hoewel dit besluit
al ‘officieel’ door de Brusselse instellingen is vastgesteld. Ook
de nieuwe prejudiciële procedure van de derde pijler opent
deze mogelijkheid; de Nederlandse rechter kan vragen of
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175. Zie ook de Lubsen Brandsma-zaak (JB 1995, nr. 305; Rawb 1996,
nr. 24), en de zaak Acciardi t. Gemeente Amsterdam en de Staat der Neder-
landen (JB 1996, nr. 237), enkele zeldzame gevallen van toepassing van
Francovich in Nederland.
176. Zaken C-46 en 48/93, Brasserie, r.o. 34.
177. Zaak C-224/01, Köbler, aanhangig, conclusie A-G Léger van 8 april
2003. Zie ook aanhangige zaak C-173/03, Fallimento Traghetti del medi-
terraneo (PbEG 2003, C 158).
178. Zie vanuit dit praktisch perspectief dan vooral: de Handleiding Pre-
judiciële Procedure van Kuiper en Lauwaars in Porto Iuris (het Intranet
voor de Nederlandse rechterlijke macht); de Wenken voor de indiening van
prejudiciële verzoeken door de nationale rechters van het Hof van Justi-
tie zelf (op http://curia.eu.int/nl/instit/txtdocfr/autrestxts/txt8.pdf); en de
bespreking van de prejudiciële procedure in Barents/Brinkhorst, p. 234-
246. 
179. Vgl. gevoegde zaken 35 en 36/82, Morson & Jhanjan, Jur. 1982,
p. 3723 (r.o. 6-10).
180. Bijv. zaak 322/88, Grimaldi, Jur. 1989, p. 4407.
181. Zie verder hierna, par. 8.2.
182. Waar het immers ging om de uitleg van art. 54 SUO – gevoegde zaken
C-187/01 en C-385/01, Gözütok en Brügge, arrest van 11 februari 2003,
r.o. 3-8. Zie par. 4.3.
183. Voor uitspraak en bespreking, zie K. Mortelmans, ‘RTL4 en RTL5:
toch een verwijzing naar Luxemburg’, Mediaforum 2003-9, p. 280.
184. Zaak C-38/95, Leur-Bloem, Jur. 1997, p. 4161 (r.o. 16 e.v.). Zie ech-
ter ook zaak C-346/93, Kleinwort Benson, Jur. 1995, p. I-615.
185. Daarover bijv. M.R. Mok, SEW 1997, p. 334; K. Lenaerts, in Mok-
aria, Kluwer: 2002, p. 173.



een PJSS-kaderbesluit, -besluit, of uitvoeringsovereenkomst,
rechtsgeldig is (art. 35 lid 1 VEU).
In de praktijk betreft de overgrote meerderheid van de gestel-
de vragen uitlegvragen, die in het algemeen als minder
‘gevaarlijk’ kunnen worden gezien dan de prejudiciële gel-
digheidsvragen. Met zo’n laatste vraag kan de nationale rech-
ter namelijk een Europese wet, ex tunc en erga omnes, onder-
uit halen. Wordt toch zo’n geldigheidvraag gesteld, dan is er
bij de verwijzende rechter vaak meer aan de hand, zo niet spra-
ke van een regelrechte crisissituatie: een groot aantal direct
belanghebbenden wil een ongewenste Europese regeling niet
en stelt als laatste redmiddel daarom dat deze Europese wet
zelf onrechtmatig is. Vanuit Nederland gaat het dan vooral om
vragen over de rechtmatigheid van Europese landbouwmaat-
regelen, waar veel vissers (Romkes), veel dierenliefhebbers
en boze boeren (Jippes), of importeurs (Affish) groot belang
bij hebben c.q. bij betrokken zijn.186

8.2. Lagere rechters: Verwijzingsbevoegdheid, soms
verwijzingsverbod of -plicht

De hoofdregel voor de lagere Nederlandse rechter luidt:
bevoegd om prejudiciële vragen aan het Europese Hof te stel-
len, maar daartoe niet verplicht. Op deze hoofdregel bestaan
naar de ene kant enkele uitzonderingen (er mogen geen pre-
judiciële vragen worden gesteld) en uitzonderingen naar de
andere kant (de lagere rechter moet vragen stellen).

Vragen staat vrij 
De lagere Nederlandse rechter is bijna steeds bevoegd om
vragen aan het Europese Hof te stellen, zonder daartoe ver-
plicht te zijn, zo blijkt uit de tweede alinea van art. 234 EG.
Ook al heeft deze lagere rechter eigenlijk een prejudiciële (uit-
leg)beslissing nodig – er is geen sprake van een acte clair,
noch van een acte éclairé, en een Hof-uitspraak wordt nood-
zakelijk geacht – toch hoeft die Nederlandse rechtbank niet te
verwijzen. Op deze wijze kan het gebeuren dat het Gemeen-
schapsrecht jarenlang verkeerd worden uitgelegd en toege-
past – en pas bij de hoogste rechter ontstaat een grotere kans
dat verwezen wordt. Maar evenals bij uitleg van nationaal of
internationaal recht, zal de Nederlandse lagere rechter z’n ver-
antwoordelijkheid moeten durven nemen, en zelfstandig zo
goed mogelijk uitleg moeten geven.187

Een voorbeeld waarin het mis ging, is de Hofmann-uitspraak
uit 1984. Meneer Hofmann moest bij de doorlaatpost Heer-
len-autoweg – in die tijd waren er nog grenscontroles – zijn
reisdoel bekend maken en aangeven hoeveel geld hij bij zich
had. Hofmann weigerde en moest omrijden. Bij de kanton-
rechter stelde hij vervolgens een actie tot (een symbolische)
schadevergoeding in. De kantonrechter meende dat de vragen
door de douane terecht waren gesteld, zonder een prejudicië-
le vraag te stellen. Later, in 1991, in een inbreukzaak tegen
Nederland, bleek echter het tegenovergestelde: volgens het
Hof is het in strijd met het EG-recht inzake het vrij personen-
verkeer om onderdanen van een ander lidstaat vragen te stel-
len over het doel en de duur van hun reis en over de financië-
le middelen waarover zij met het oog op hun reis
beschikken.188

Hoewel vervelend voor procespartij Hofmann, was deze kan-
tonrechter, EG-rechtelijk bekeken, toch niet verplicht om pre-
judiciële vragen te stellen. In de meer recente rechtspraktijk
in Nederland lijkt de aldus geboden vrijheid, gebruikt te wor-
den om toch vooral terughoudend te zijn met het stellen van
prejudiciële vragen. De Nederlandse rechtbanken worden

tegenwoordig op basis van hun output gefinancierd (wat
onnauwkeurig gezegd: hoe meer uitspraken, hoe meer geld)
en een vertraging van al gauw twee jaar, is dus niet echt han-
dig. Daarom zal er enkel verwezen worden als er een redelij-
ke twijfel bestaat aan de juiste uitleg van de EG-bepaling
(voor het standpunt van beide partijen valt iets te zeggen),
indien partijen niet al te veel haast hebben met de einduit-
spraak, en/of indien een beslissing voor meerdere rechtban-
ken van belang is.
Hierbij moet opgemerkt worden dat sinds 2001 de mogelijk-
heid bestaat om het EG-Hof te vragen om op korte termijn een
prejudiciële beslissing te geven. De relevante regels over deze
versnelde prejudiciële procedure zij te vinden in art. 104 bis
van het Reglement voor de Procesvoering van het Hof. Het
CBB in de Jippes-zaak had alzo zijn Hof-uitspraak binnen
enkele maanden, en niet pas na de gebruikelijke ander-
half/twee jaar. Maar toegevoegd moet worden dat dit ook pas
de eerste keer was dat de President van het Hof van Justitie
de versnelling toestond.189

De lagere Nederlandse rechter mag geen prejudiciële
vragen stellen 
Bij geldigheidsvragen dient de Nederlandse rechter erop te
letten dat geen vragen gesteld worden over een besluit dat
betrokkene zelf, direct ex art. 230 EG, had kunnen aanvech-
ten voor het Gerecht van Eerste Aanleg in Luxemburg. Vol-
gens de zogenoemde TWD-rechtspraak dient de nationale
rechter, indien het zonneklaar is dat een beroep tot nietigver-
klaring (binnen twee maanden in te stellen) ontvankelijk was
geweest, uit te gaan van de rechtmatigheid/geldigheid van dat
niet-aangevochte EG-besluit.190 Men kan denken aan staats-
steun van Nederlandse gemeenten aan de plaatselijke, in
financiële nood verkerende, voetbalclub. Indien de Commis-
sie deze steun over enkele jaren mocht gaan terugvorderen,
van de Nederlandse staat,191 dan is voor Nederlandse rechter
de TWD-beperking van belang: aangezien voetbalclub AZ,
FC Utrecht of MVV192 zelf rechtstreeks de steunbeschikking
van de Europese Commissie bij het Gerecht in Luxemburg
kan aanvechten, binnen twee maanden, mag de Nederlandse
rechter later geen prejudiciële vraag meer stellen over de gel-
digheid van die steunbeschikking van de Commissie. Dan had
de voetbalclub maar eerder en zelf beroep moeten instellen;
de Nederlandse rechter moet thans uitgaan van de geldigheid
van de Europese steunbeschikking. Toch een handig middel
om de gewelddadige voetballegioenen buiten de rechtbank te
houden?193

Verder is verdedigbaar dat de lagere rechter niet eens bevoegd
is om vragen te stellen indien hij een antwoord van het Hof
niet nodig heeft om einduitspraak te doen. Dit wordt verder
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186. Zaak 46/86; zaak C-189/01; zaak C-183/95.
187. Met hulp van de vuistregels, hierboven besproken (par. 4.3).
188. Zaak C-68/89, Commissie t. Nederland, Jur. 1991, p. I-2637.
189. Zaak C-189/01, Jippes t. LNV, Jur. 2001, p. I-5689 (verwijzing CBB).
Hierover: K. Mortelmans en R. van Ooik, ‘De Europese aanpak van mond-
en klauwzeer en de rechtmatigheid van het preventieve vaccinatieverbod’,
Ars Aequi 2001, p. 911-927.
190. Zaak C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf, Jur. 1994, p. I-833.
191. Hierover: M. Olfers, ‘Overheidssteun aan betaalvoetbalclubs.
(On)geoorloofde staatssteun of legitieme ondersteuning publieke zaak?’,
NJB 2003, nr. 14; en Rb. Alkmaar, 2 december 2002, LNJ-nummer
AF1407.
192. Niet te verwarren met de mvv van mevrouw Jany, vgl. par 2.1.3.
193. Ook lidstaten hebben de TWD-beperking te accepteren, zie daarover
T. Vandamme in SEW 2003, p. 181-184.



uitgewerkt bij de hoogste rechter – een lagere rechter die al
geen relevante prejudiciële vragen hoeft te stellen, zal ook
geen irrelevante vragen stellen. En dit kan men ook maar beter
niet doen, want de kans is groot dat vele lidstaten dan opmer-
kingen gaan indienen over de (ir)relevantie van die vraag voor
de eindbeslissing,194 en – in het uiterste geval – dat het Hof de
gestelde vraag niet eens beantwoordt.
Ten derde dient de beperking van art. 68 lid 1 EG goed in de
gaten te worden gehouden. De kantonrechter, de rechtbank en
ook het gerechtshof, mogen geen prejudiciële vragen stellen
over de uitleg van Titel IV van het EG-verdrag (over
asiel/immigratie/IPR), noch over de uitleg of geldigheid van
besluiten (verordeningen, richtlijnen) die formeel op deze
Titel zijn gebaseerd. Dat kan en moet alleen de hoogste rech-
ter. De lagere Nederlandse rechter moet dus goed de formele
rechtsbasis van besluiten in de sfeer van vreemdelingenrecht
en IPR in de gaten te houden. Is het besluit formeel gebaseerd
op Titel IV (art. 61-69 EG), zoals de EEX-verordening, dan
zijn vragen niet toegestaan. Maar gaat het om uitlegvragen
over het werknemersverkeer (art. 39 EG, of Verordening
1612/68), over personenverkeerbepalingen in verdragen met
derden (Jany, Kziber, Sevince), dan kan de lagere rechter wel
prejudiciële vragen stellen. De uitsluiting van art. 68 lid 1 EG
is dan niet van toepassing; je valt gewoon onder art. 234 twee-
de alinea EG. In dit verband zij nog opgemerkt dat de preju-
diciële procedure van de Derde Pijler (art. 35 VEU) niet zo’n
uitsluiting van lagere rechters kent. Lagere Nederlandse rech-
ters, ook in kort geding, kunnen categorische vragen stellen
over de uitleg en geldigheid van het PJSS-strafrecht.

De lagere Nederlandse rechter moet prejudiciële vragen
stellen 
Naar de andere kant toe: in uitzonderingsgevallen zal een
lagere rechter prejudiciële vragen moeten stellen, hoewel de
tekst van art. 234 EG dit niet noemt. Het belangrijkste voor-
beeld is de situatie waarin de lagere rechter van plan is een
EG-besluit ongeldig te verklaren, omdat hij ernstig twijfelt
aan de geldigheid van dat Europese besluit (een verordening,
richtlijn, beschikking). Dan zal die lagere rechter toch eerst
vragen moeten stellen omdat het EG-Hof, in Foto-Frost, stel-
de exclusief bevoegd te zijn om de ongeldigheid van Europe-
se wetgeving vast te stellen. Dit lijkt ook het geval indien een
voornemen tot ongeldigverklaring van een Titel IV-besluit
bestaat (over asiel, immigratie, IPR), ook al is de lagere rech-
ter dan niet eens bevoegd te verwijzen volgens de tekst van
art. 68 EG. De Nederlandse rechter, hoog of laag, mag daar-
entegen wel op eigen gezag de geldigheid van die Europese
regelgeving bevestigen – daarmee komt het Europese wetge-
vingsgebouw immers niet in gevaar.195

Voor de tussentijd kan er wel een voorlopige voorziening door
de, ernstig twijfelende, Nederlandse rechter (vaak in kort
geding) worden getroffen, in verband met de, volgens hem,
waarschijnlijke ongeldigverklaring van het EG-besluit door
het Hof. De toepassing van (de uitvoering van) het EG-besluit
in Nederland wordt dan geschorst totdat het EG-Hof heeft
gesproken. Dit kan, volgens de Zuckerfabrik-rechtspraak,
echter enkel onder strikte voorwaarden: (1) de nationale rech-
ter moet zelf ernstige twijfel hebben over de geldigheid van
de desbetreffende communautaire maatregel – waarbij de
advocaat hem uiteraard een handje kan helpen; (2) de natio-
nale rechter, hoog of laag, moet, indien dat nog niet gebeurd
is, de geldigheidsvraag direct zelf aan het Hof van Justitie
voorleggen; (3) de zaak moet spoedeisend zijn in de zin dat
voor verzoeker ernstig en onherstelbaar nadeel dreigt – zoals

een faillissement; (4) bij de afweging van de belangen dient
de nationale rechter naar behoren rekening te houden met de
belangen van de EG. Zonodig moet een borgsom aan de appel-
lant gevraagd worden;196 en (5) eerdere uitspraken van het
Hof/Gerecht over de wettigheid van dat EG-besluit moeten
geëerbiedigd worden.197

Deze communautaire voorwaarden voor schorsing van (de
toepassing van) een EG-besluit verdringen dus de nationale
voorwaarden.198 Indien de rechter meent dat niet voldaan is
aan alle voorwaarden, met name indien hij geen ernstige twij-
fel aan de geldigheid heeft, dan kan het EG-besluit gewoon
voor geldig worden gehouden, en hoeft niet verwezen te wor-
den.199

In Nederland is tot nu toe slechts één keer een dergelijke Zuc-
kerfabrik-voorziening getroffen. In de Affish-zaak twijfelde
de President van het CBB ernstig aan de geldigheid van een
beschikking van de Europese Commissie met een algeheel
verbod van invoer van Japanse vis. De CBB-President schor-
ste de toepassing van deze EG-beschikking in Nederland,
waardoor de vis via het Nederlandse lek toch de interne markt
(voor sushi) op kon.200 Achteraf bleek dat het EG-Hof de
Japanse visbeschikking geldig achtte.201

De recentere Jippes-zaak zit er als het ware tussenin: wel ern-
stige twijfel aan de geldigheid van de Europese MKZ-maat-
regelen bij het CBB en prejudiciële geldigheidsvragen gesteld
(met als verzoek om versnelde behandeling ex art. 104 bis van
het Reglement voor de Procesvoering). Maar ook weer niet
zo’n grote twijfel, dat de MKZ-maatregelen voor de tussen-
tijd in Nederland geschorst zouden moeten worden, zodat er
tijdelijk geënt had mogen worden.202

8.3. Hoogste rechters: Verwijzingsplicht maar soms
verwijzingsbevoegdheid

De hoogste rechters zijn volgens de derde alinea van art. 234
EG in principe verplicht prejudiciële vragen te stellen, althans
indien zij een Hof-beslissing nodig hebben om einduitspraak
te kunnen doen. Deze nationale rechters, evenals de lagere,
moeten dus een beslissing van het EG-Hof over de interpre-
tatie c.q de geldigheid van een EG-besluit wel noodzakelijk
achten. Pas daarna ontstaat een bevoegdheid of plicht een pre-
judiciële vraag te stellen. Een beslissing van het EG-Hof is
niet noodzakelijk wanneer het antwoord op de vraag er niet
toedoet, geen invloed kan hebben – wat het antwoord ook is –
op de oplossing van het concrete voor hem dienende geschil.203
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194. Zie recent bijv. de Schmidberger-zaak, waar veel lidstaten het nut van
de vraag niet inzagen (zaak C-112/00, r.o. 26-45).
195. Zaak 314/85, Foto-Frost, Jur. 1987, p. 4199 (r.o. 14-15).
196. Gevoegde zaken C-143/88 en C-92/89, Zuckerfabrik Süderdithmar-
schen en Zuckerfabrik Soest, Jur. 1991, p. I-415 (r.o. 33). 
197. In wezen pas later toegevoegd in zaak C-465/93, Atlanta, Jur. 1995,
p. I-3761 (met name r.o. 46 en 51).
198. Zie bijv. zaak C-17/98, Emesa Sugar t. Aruba, Jur. 2000, p. I-675
(verwijzing Rb. ’s-Gravenhage).
199. Zie bijv. HR 22 oktober 2002 (strafkamer): de geldigheid mag de
nationale rechter zelf beoordelen, maar hij moet verwijzen ingeval van een
voornemen tot ongeldigverklaring: Jur. NJB 2002-154, p. 2108.
200. College van Beroep voor het Bedrijfsleven, Affish t. RVV, uitspraken
van 24 mei en 24 augustus 1995. Daarover: R. van Ooik, SEW 1996, p. 31-
32 en p. 114.
201. Zaak C-183/95, Affish, Jur. 1997, p. 4315.
202. Zaak C-189/01, Jippes t. LNV, Jur. 2001, p. I-5689 (verwijzing CBB),
daarover K. Mortelmans en R. van Ooik, Ars Aequi 2001, p. 911. 
203. Vgl. bijv. de genoemde RTL-zaak, waarin dit de reden voor de RvS
was om niet te verwijzen.



Indien een hoogste rechter een 234-beslissing nodig acht, dan
hoeft hij echter toch niet te verwijzen wanneer de vraag over
uitleg van EG-recht reeds in een gelijksoortig (doch niet per
se identiek) geval beantwoord is (in het jargon: acte éclairé),
er volgens die hoogste rechter geen redelijke twijfel over de
juiste uitleg kan bestaan (acte clair, hoewel het EG-Hof uit-
drukkelijk maant tot terughoudend gebruik), en ten derde hoe-
ven geen vragen worden gesteld in kort geding, mits er nog
een fatsoenlijke bodemprocedure open staat.204

Er kan evenwel al snel verschil van mening bestaan of er een
plicht tot verwijzing bestaat, vaak tussen de (cassatie)advo-
caat (ja) en die hoogste rechter (nee, want er is sprake van een
acte clair, acte éclairé of een prejudiciële beslissing is niet
noodzakelijk). De voorbeelden van Waterpakt (Hoge Raad)
en de driehoeksverhoudingen rond de IPPC-richtlijn (Raad
van State) kwamen we al tegen. In zo’n geval van niet-ver-
wijzing door een hoogste Nederlandse rechter, zijn proces-
partijen, hoe vervelend ook, in feite uitgepraat. Slechts in
theorie is een inbreukprocedure (ex art. 226 EG) van de Com-
missie denkbaar, hoewel een Francovich-actie tegen lidstaat
Nederland, door de partijen zelf in te stellen, en waarover de
genoemde Köbler-zaak meer helderheid moet gaan geven, een
steeds reëler alternatief begint te worden.
De plicht tot verwijzing voor de hoogste rechter indien een
beslissing van het Hof noodzakelijk wordt geacht, geldt ook
onder de bijzondere prejudiciële procedures van art. 68 EG
en, art. 35 VEU – en de besproken drie uitzonderingen daar-
op waarschijnlijk ook. De eerste van deze twee, zal vooral
voor de Raad van State van belang gaan worden, aangezien
vanaf 2001 althans in Nederland hoger beroep in vreemde-
lingenzaken kan worden ingesteld. De plicht tot verwijzen ex
art. 35 VEU wordt met name voor de Hoge Raad, strafkamer,
relevant.

8.4. Waarover stellen de Nederlandse rechters prejudiciële
vragen?

Uit ons onderzoekje over de laatste jaren (1998-2003) blijkt
waarover Nederlandse rechters recent zoal vragen stellen.
Bij de Hoge Raad gaat het de laatste jaren relatief vaak – dus
niet uitsluitend – om fiscale vragen en om verwijzingen in
intellectuele eigendomszaken. Bij de belastingzaken moet
men vooral denken aan vragen over de uitleg van de BTW-
richtlijnen,205 maar ook aan de ongunstiger buitenlandse
belastingen die via de band van het vrij personenverkeer aan
het EG-Hof worden voorgelegd.206 De belastingkamers van de
vijf gerechtshoven stellen hierover slechts zelden vragen
zodat sprake lijkt te zijn van een soort van doorschuifmecha-
nisme. Bij de categorie IE-zaken stelt de Hoge Raad relatief
vaak vragen over de Eerste Merkenrichtlijn,207 maar ook over
de invloed van het WTO-recht op de IE-regels van de Euro-
pese Unie.208

Door de Raad van State (Afdeling Bestuursrechtspraak) wor-
den de laatste jaren opvallend vaak vragen gesteld over het
Europese milieurecht,209 met een bijzondere voorliefde voor
de – altijd weer complexe – afvalstoffenregelgeving.210 En de
Raad van State krijgt er maar geen genoeg van, getuige een
nieuwe reeks recent besliste of nog aanhangige vragen over
het afvalstoffenbegrip.211 Daarnaast gaat het, in de schaduw
van de afvalstoffen, om zeer uiteenlopende zaken als het per-
sonenverkeer,212 mededinging,213 of vrij goederenverkeer.214

De Centrale Raad van Beroep stuurt veel vragen over het
sociale zekerheidsrecht naar Luxemburg, waaronder in het
bijzonder vragen over de uitleg van de lastige sociale zeker-

heidsverordening 1408/71,215 maar ook vragen over de gelij-
ke behandeling van mannen en vrouwen,216 of over de genees-
kundige behandeling/ziekenfondsen.217 Dit alles ligt evenwel
in de sfeer van de Europese sociale politiek, hetgeen vanwe-
ge de rechtsmacht van de Centrale Raad ook niet echt vermag
te verbazen.218

En dan uiteraard het College van Beroep voor het Bedrijfsle-
ven, waar we een grote nadruk op vragen over het Europese
landbouwbeleid tegenkomen.219 Daaronder in het bijzonder
de behoorlijk specifiek-technische uitlegvragen over de
MKZ-regelgeving220 en de BSE-regelgeving.221

Bij de lagere Nederlandse rechters komen deze onderwerpen,
waarover de hoogste rechters vragen stellen, vaak terug. De
Nederlandse rechtbanken stellen de meeste vragen, de
Gerechtshoven wenden zich af en toe tot het Hof van Justitie,
evenals de kantongerechten. Inhoudelijk gaan de gestelde vra-
gen dus vaak over zo ongeveer dezelfde materie als waarover
ook de hoogste Nederlandse rechters prejudiciële vragen ple-
gen te stellen: het personenverkeer, en dan vooral de derde-
landers;222 de nodige vragen over de complexe 1408/71-socia-
le zekerheid voor migrerende grensarbeiders, echter niet
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204. Zaak 283/81, Cilfit, r.o. 13-14; en gevoegde zaken 35 en 36/82,
Morson & Jhanjan, r.o. 6-10 (verwijzing HR).
205. Bijv. zaak C-158/98, Coffeeshop Siberië, Jur. 1999, p. I-3971; zaak
C-23/98, Heerma, Jur. 2000, p. 419; zaak C-326/99, Stichting Goed
Wonen, Jur. 2001, p. 6831; zaak C-181/97, Van der Kooij, Jur. 1999,
p. I-483; zaak C-102/00, Welthgrove, Jur. 2001, p. I-5679; zaak C-35/98,
Verkooijen, Jur. 2000, p. 4071. 
206. Bijv. zaak C-385/00, De Groot, Jur. 2002, p. I-11819.
207. Bijv. zaak C-63/97, BMW, Jur. 1999, p. I-905; zaak C-104/01, Liber-
tel, arrest van 6 mei 2003.
208. Bijv. zaak C-300/98, Parfums Christian Dior, Jur. 2002, p. I-11307;
zaak C-89/99, Schieving-Nijstad, Jur. 2001, p. I-5851.
209. Bijv. zaak C-81/96, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Jur. 1998,
p. I-3923 (Mer-richtlijn).
210. Bijv. zaak C-192/96, Beside en Besselsen, Jur. 1998, p. I-4029; zaak
C-203/96, Dusseldorp, Jur. 1998, p. I-4075; zaak C-231/97, Van Rooij,
Jur. 1999, p. I-6355; zaak C-232/97, Nederhoff, Jur. 1999, p. I-6385;
zaken 418 en 419/97, ARCO chemie, Jur. 2000, p. I-4475.
211. Bijv. gevoegde zaken C-307/00-C-311/00, Oliehandel Koeweit BV
e.a., beschikking van 27 februari 2003; zaak C-116/01, SITA EcoService
Nederland BV, arrest van 3 april 2003.
212. Zaak Encheva, reeds aangehaald.
213. Zaak C-309/99, Wouters t. NOVA, Jur. 2002, p. I-1577.
214. Zaak C-314/98, Snellers, Jur. 2000, p. I-8633.
215. Bijv. gevoegde zaken C-279/97, Voeten en Beckers, Jur. 1998,
p. I-8293; zaak C-360/97, Nijhuis, Jur. 1999, p. I-1919; zaak C-156/01,
Van der Duin, arrest van 3 juli 2003.
216. Zaak C-476/99, Lommers, Jur. 2002, p. I-2891. Voor de CRvB-eind-
uitspraak, zie JB 2003, nr. 56. 
217. Arrest van 13 mei 2003 zaak C-385/99, Muller-Fauré. Daarover Van
de Gronden en Mortelmans, SEW 2003, p. 270. 
218. Algemeen: R. Widdershoven, ‘Europese invloed op de rechtsbe-
scherming door de Centrale Raad van Beroep’, in de verjaardagsbundel
Centrale Raad van Beroep 1903-2003, Sdu Uitgevers: 2003, p. 197-219.
219. Bijv. zaak C-317/99, Kloosterboer, Jur. 2001, p. I-9863; zaak
C-301/98, KVS International, Jur. 2000, p. I-3583; zaak C-124/03, Art-
rada e.a., aanhangig (PbEG 2003, C-146); zaak C-171/03, Toeters, aan-
hangig (PbEG 2003, C-146).
220. Bijv. zaak C-189/01, Jippes, Jur. 2001, p. I-5689; zaken C-96/03,
Tempelman en C-97/03, Van Schaijk, aanhangig (PbEG 2003, C-146).
221. Bijv. zaak C-507/99, Denkavit, Jur. 2002, p. I-169; zaak C-428/99,
Van den Bor, Jur. 2002, p. I-127.
222. Zaak Jany en zaak Panayotova (Rb. ’s-Gravenhage); zaak Fahmi
(Rb. Amsterdam); zaak Wijsenbeek, (Rb. Rotterdam), alle eerder aange-
haald.



overdreven vaak door rechtbanken uit de grensstreken;223 bui-
tenlandse ziekenhuisopnames;224 evenals ook bij de lagere
rechters relatief veel prejudiciële vragen over de uitleg van
IE-bepalingen;225 en het Europese mededingingsrecht. 226

De vroeger veel voorkomende vragen over gelijke behande-
ling van mannen en vrouwen (zaken als FNV of Dekker) en
over het vrij verkeer van studenten (Raulin, Bernini, etc.), zijn
de laatste jaren wat opgedroogd. Blijkbaar gaat het daar beter,
en/of het EG-Hof heeft voldoende klaarheid geschapen.

9. Afsluiting

Hoewel de Europese Unie zich tegenwoordig met ongeveer
alle aspecten van het maatschappelijk leven bemoeit, komt dit
in de Nederlandse rechtspraktijk maar beperkt tot uiting, zoals
dit althans blijkt uit de inhoud van de recentere prejudiciële
vragen van Nederlandse rechters.227 Nog steeds gaat het om
enkele terreinen van EG-beleid, die direct natuurlijke en
rechtspersonen raken. Daartoe behoren: vrij personen-
verkeer/vreemdelingenrecht; grensoverschrijdende sociale
zekerheid; milieubescherming; belastingen/BTW; soms in-
terne markt. Dit zijn echter zeker niet alle terreinen die de
Nederlandse burgers en bedrijven het meest bezighouden,
daartoe behoren ook: criminaliteitsbestrijding, migratie van
derdelanders, inhoud van de sociale zekerheid en bescher-
ming tegen ontslag (ook als je niet een van die zeldzame
migrerende werknemers bent), strafrecht zonder grensover-
schrijdend aspect, goed onderwijs, echtscheiding/familie-
recht; et cetera. Blijkbaar bemoeit het EU-recht zich nog niet
in zeer sterke mate met dit soort dagelijkse terugkerende
zaken. In die zin kan worden aangesloten bij Mortelmans:
‘Toch moet het belang van Europees recht voor de Neder-
landse rechter ook weer niet overdreven worden. Het EG-
recht komt in veel dagelijkse praktijk niet aan de orde. In een
burengeschil over overhangende takken, een strafzaak
wegens winkeldiefstal of een administratieve zaak over een
vergunning voor een friterie, is het EG-recht door de bank
genomen niet relevant’.228

Anderzijds, het Europese recht had wellicht in meer zaken een
rol moeten spelen dan het feitelijk gespeeld heeft, zoals de
besproken Van Schijndel-zaak illustreert. Echter, vaker en
beter met Europees recht omgaan, vooronderstelt uiteraard –
het is al vaker gezegd – een grondige kennis van en inzicht in
dat Europese recht. Juist op het terrein van het institutionele
EU-recht kan dat inzicht slechts via de kern-algemene leer-
stukken verkregen worden. Anders zie je voor de oplossing
van consumentenzaak Koelman-Hendriks onvoldoende in dat
je arresten van het Europese Hof nodig hebt over gelijke
behandeling van mannen en vrouwen (Marshall I), over belas-
tingen (Becker), over ondernemingsrecht (Marleasing), over
arbeidsrecht (Francovich), en over bier (Brasserie).
Er bestaat evenwel nog steeds aanzienlijke drempelvrees bij
de Nederlandse magistratuur tegen dat inwerken in, en het bij-
houden van, dat lastige, zeer omvangrijke en steeds weer ver-
anderende recht van de Europese Unie. Bovendien, ook al
biedt het acquis voor een deel best houvast, voor de Neder-
landse (aankomende) rechter vormt de toepassing ervan in elk
concreet geval, vaak toch weer een défi. Een schrale troost is
dat ook vele anderen weinig van dat Europese recht over
haring, slachtafval en boomkorren moeten hebben. Zo heeft,
naar verluidt, de advocatuur niet overal in de gaten dat thans,
vanwege de Richtlijn Betalingsachterstanden, een hogere
wettelijke rente in handelsgeschillen gevorderd kan worden
dan voorheen; en het openbaar ministerie moet een veel expli-

cieter beroep op Europees recht doen als het de PKK verbo-
den wil hebben, anders stelt de rechtbank kort dat, hoewel de
PKK op de EU-lijst van terroristische organisaties staat, deze
organisatie in Nederland nu eenmaal niet verboden is.229

De aanstelling van gerechtscoördinatoren voor Europees
recht bij alle Nederlandse rechterlijke instanties is een goede
stap. Niet alleen moeten deze coördinatoren in ieder geval de
algemene leerstukken van Europees recht goed beheersen, zij
kunnen er ook voor zorgen dat de aanrakingsmomenten met
dat Europese recht verhoogd worden. Het meer benadrukken
van het belang van EU-recht in de RAIO-opleiding is een goe-
de tweede stap.
In de verdere toekomst zullen de aanrakingsmomenten fre-
quenter worden. Belangrijke lijnen om in de gaten te houden
zijn: de decentralisatie van het Europese mededingingsrecht;
het Titel IV-recht, dus het zich snel ontwikkelende commu-
nautaire vreemdelingenrecht en communautaire IPR; en het
EU-strafrecht van de derde pijler.230 Daarnaast zijn er nog de
meer constitutionele ontwikkelingen, zoals eind 2004 ‘het
Verdrag van Utrecht’ tot vaststelling van een Grondwet voor
Europa, die misschien iets verder van het bed van de rechter
staan, maar toch bijgehouden moeten worden. Zo wordt in de
ontwerpgrondwet het gehele rechtsinstrumentarium als hier-
boven besproken (verordening, richtlijn) weer op de schop
genomen en vervangen door instrumenten als de Europese wet
en de Europese kaderwet.231

Maar het inwerken in, en het bijhouden en toevoegen van, die
nieuwe Europa dimensie loont niet alleen de moeite, maar is
zelfs onvermijdelijk!
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223. Zaak C-33/99, Fahmi en Pinedo Amda, Jur. 2001, p. I-2415 (Rb.
Amsterdam); zaak C-444/98, De Laat t. LISV, Jur. 2001, p. I-2229 (Rb.
Roermond); zaak C-202/97, Fitzwilliam, Jur. 2000, p. I-883 (Rb. Amster-
dam).
224. Zaak C-157/99, Smits en Peerbooms, Jur. 2001, p. I-5473 (Rb. Roer-
mond).
225. Zaak C-288/89, BASF t. BIE, Jur. 2001, p. I-3643 (Rb. ’s-Graven-
hage); zaak C-53/96, Hermès, Jur. 1998, p. I-3603 (Rb. Amsterdam);
gevoegde zaken C-300/98 en C-392/98, Parfums Christian Dior, Jur.
2000, p. I-11307 (Rb. Amsterdam).
226. Gevoegde zaken C-180/98 en C-184/98, Pavlov, Jur. 2000, p. I-6451
(Ktr. Nijmegen en Ktr. Groningen); zaak C-222/98, Van der Woude t.
Stichting Beatrixoord, Jur. 2000, p. I-7111 (Ktr. Groningen); zaak 67/96,
Albany, Jur. 1999, p. I-5751 (ktr. Arnhem); zaak C-115 en 117/97, Bren-
tjes, Jur. 1999, p. I-6025 (ktr. Roermond).
227. Vgl. par. 8.4.
228. Mortelmans, a.w., p. 93.
229. Rb. ’s-Gravenhage, zp. Amsterdam, uitspraak van 17 december 2002,
JV 2003, nr. 87 (r.o. 15). Het betrokken EU-besluit waarbij de PKK werd
bijgeplaatst is Besluit 2002/334/EG van de Raad van 2 mei 2002, (PbEG
2002, L 116/33).
230. Vgl. Mortemans, a.w., p. 93.
231. Art. 32 EGw. Over die ontwikkelingen bijv. W.T. Eijsbouts, ‘Presi-
denten, parlementen, fundamenten. Europa’s komende constitutie en het
Hollands ongemak’, NJB 2003, p. 662-673.
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Terwijl de nieuwe onderhandelingsronde tot liberalisering
van de wereldhandel, die in november 2001 in Doha werd
opgestart, de ‘development round’ wordt genoemd, stelt het
Akkoord van Cotonou een radicale, doch in de tijd uitge-
strekte hervorming van de voorkeursbehandeling van ACP-
landen door de EU in het vooruitzicht. Deze hervorming is
onder andere ingegeven door de strijdigheid van het Akkoord
van Lomé met de WTO-regels. Het Cotonou Akkoord, dat op
1 april 2003 in werking is getreden, voorziet in een vervan-
ging van het huidige systeem van handelsvoorkeuren door zes
regionale vrijhandelsakkoorden, ‘European Partnership
Agreements’ genoemd.

1. Inleiding

Met de invoering van ‘European Partnership Agreements
(EPA’s) wijzigt het Cotonou Akkoord de aard van de EU-
ACP relaties grondig. Het traditionele systeem van niet-
wederkerige handelsvoorkeuren van de EU aan de ACP-groep
wordt vervangen door zes regionale vrijhandelsakkoorden –
EPA’s genoemd – tussen de EU en geografische groepen
ACP-landen. De redenen voor deze ommekeer zijn veelvul-
dig.

2. Waarom het Lomé systeem veranderd moest
worden

Ten eerste is het Lomé systeem gefaald in haar opzet ‘de han-
del tussen de Gemeenschap en de ACP-landen te promoten’.1

Het belang van de ACP-groep in de buitenlandse handel van
de EU wordt immers steeds geringer. Daarom is het Cotonou
Akkoord meer algemeen gericht op ‘de integratie van ACP-
landen in de wereldeconomie’.2 Verder is de EU bewust
geworden dat een betere toegang tot haar markten niet baat
indien de ACP-landen niet beschikken over de nodige pro-
ductiecapaciteit. Daarom streeft haar economische en han-
delssamenwerking naar ‘het vergroten van de productie-, aan-
bod-, en handelscapaciteit van de ACP-landen evenals (het
vergroten van) hun capaciteit investeringen aan te trekken’.3

Ten tweede heeft de EU geleidelijk de kring van haar voor-
keurhandelspartners vergroot, met als gevolg dat ‘te veel
voorkeuren helemaal geen voorkeuren betekent’4 Bovendien
is de ACP-groep sinds lang niet meer het belangrijkste aan-
dachtspunt van de buitenlandse politiek van de EU. Ook is het
algemene tariefniveau van de EU wegens de toenemende libe-
ralisering verlaagd en voert de EU meer en meer niet-tarifai-
re handelsbelemmeringen in zoals technische, sociale, milieu-

en gezondheidsnormen, zodat handelsvoorkeuren aan belang
verliezen.
Ten derde besloot een WTO-panel dat de EU-ACP voor-
keursakkoorden, in casu het preferentiële inzake bananenre-
gime van de EU, niet met de WTO-regels stroken. Het ‘meest
begunstigde natie’ beginsel, waarop het hele WTO-systeem
steunt, duldt immers slechts twee uitzonderingen. Enerzijds
laat de ‘machtigingsclausule’ toe dat niet-wederkerige
handelsvoorkeuren toegekend worden aan alle ontwikke-
lingslanden zonder onderscheid. Anderzijds kunnen regiona-
le vrijhandelsakkoorden gesloten worden op basis van weder-
kerigheid. De EU, die noch de voorwaarden inzake
handelsvoorkeuren, noch de voorwaarden inzake vrijhan-
delsakkoorden volledig naleefde, probeerde tevergeefs het
Lomé systeem te rechtvaardigen door een combinatie van bei-
de uitzonderingen. De kern van het probleem ligt dus in het
discriminerend karakter van de voorkeuren. Zo vallen heel
wat ontwikkelingslanden – en zelfs enkele minst ontwikkel-
de landen – buiten de ACP-groep, zodat ze een minder gun-
stige behandeling genieten dan hun ACP-collega’s. 
Ten laatste verschillen de ACP-landen onderling sterk qua
ontwikkelingsniveau, zodat er nood bestaat aan interne diffe-
rentiatie binnen de ACP-groep. Anderzijds zijn de zes nieu-
we ACP-subgroepen zelf ook niet homogeen.

3. De oplossing van Cotonou

Om de onverenigbaarheid met de WTO-regels ongedaan te
maken, waren er vier mogelijkheden.5 De status quo kon
behouden worden mits een jaarlijkse vrijstelling, wat de
rechtszekerheid zou ondermijnen. Het Lomé Akkoord kon
ook opgenomen worden in het Algemeen Preferentieel Sys-
teem van de EU, wat een veralgemening – en dus een ver-
zwakking – van de voorkeurspositie van de ACP-landen met
zich mee zou brengen. Een groot vrijhandelsakkoord kon
ondertekend worden door de EU en alle ACP-landen, maar
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dan zou het probleem van de heterogeniteit van deze laatsten
zijn gerezen. Uiteindelijk werd gekozen voor een gedifferen-
tieerde wederkerigheid door middel van zes regionale vrij-
handelsakkoorden tussen de EU en afgescheiden geografische
groepen ACP-landen. Deze akkoorden zouden vanaf 2002
onderhandeld worden en hun enig verschil met gewone vrij-
handelsakkoorden is de financiële hulp die ze vergezelt.

4. Waarom EPA’s niet onmiddellijk ingevoerd
kunnen worden

De invoering van EPA’s veroorzaakt een aantal problemen
voor ACP-landen. In tegenstelling tot de situatie in de EU vor-
men douanetarieven in ACP-landen nog steeds een belangrij-
ke bron van overheidsinkomen. De reciprociteit die een
vrijhandelsakkoord veronderstelt, is een zware slag voor
ACP-landen, wier economieën niet concurrentieel zijn tegen-
over de Europese economieën en wier markten overspoeld
zullen worden door gesubsidieerde Europese landbouwpro-
ducten. De afwezigheid aan reciprociteit was trouwens de gro-
te troef van ACP-landen in het Lomé systeem. Vrijhandels-
akkoorden brengen ook heel wat kosten met zich mee, zoals
handelsafleiding.
ACP-groep was om die redenen oorspronkelijk voorstander
van het behoud van de status quo. Daarom pleitten ze voor een
tienjarige verlenging van de bestaande WTO-vrijstelling. Om
de continuïteit van het huidige systeem niet abrupt te verbre-
ken, werd dus besloten de WTO-vrijstelling voor vijf jaar te
verlengen en de invoering van EPA’s in de tijd te spreiden.6

De beslissing het Lomé systeem om te zetten in vrijhandels-
akkoorden werd ook verzwakt om een alternatief te bieden
voor ACP-landen die er niet aan willen of kunnen deelnemen.
ACP-landen die geen minst ontwikkelde landen zijn, ‘zullen,
indien ze dat wensen, welke flexibiliteit ook beschikbaar is,
worden gegund om akkoorden (indien er bestaan) buiten een
vrijhandelsakkoord met de EU te verkennen’.7 Zoniet zal na
een acht jaar lange voorbereidingsperiode een overgangsfase
naar de implementatie van EPA’s aanvangen op ten laatste
1 januari 2008. In 2004 zullen de landen die geen minst ont-
wikkelde landen zijn en die besloten hebben dat ze niet bij
machte zijn EPA’s te sluiten, worden geëvalueerd.8 De EU
zou dan mogelijke alternatieven bestuderen die zowel equi-
valent zijn aan hun huidige situatie, als de WTO-regels
respecteren. Het is echter onduidelijk welke WTO-conforme
vorm deze ‘Alternatieve Handelsakkoorden’, waarover de
Commissie overigens weinig enthousiast is, zouden kunnen
aannemen. Ondertussen zal de EU de WTO een vrijstelling
vragen voor de overgangs- en voorbereidingshandelsakkoor-
den van de nieuwe Conventie, zodat alle huidige bepalingen
inzake markttoegang gehandhaafd worden gedurende de
voorbereidingsperiode.9

5. Conclusie

Het Cotonou akkoord bevat ‘een “belofte akkoord te gaan” in
de toekomst (in 2008 ten laatste) over verscheidene nieuwe
ACP-EU wederkerige handelsakkoorden die verenigbaar zijn
met de WTO-regels en de huidige niet-wederkerige voor-
keursakkoorden zullen vervangen’.10 De WTO-regels verei-
sen evenwel dat vrijhandelsakkoorden ‘binnen een redelijke
tijdspanne’ gesloten worden, wat in casu het geval lijkt te zijn. 
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JURISPRUDENTIE

B. HOF VAN JUSTITIE VAN DE
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Gevoegde zaken C-414/99 tot en met
C-416/99, Zino Davidoff Sa t. A & G
Imports Ltd en Levi Strauss & Co. e.a. t.
Tesco Stores Ltd e.a.

Art. 7 lid 1 Richtlijn 89/104/EEG (Merken-
richtlijn) – Uitputting van aan merk verbon-
den recht – Op markt brengen buiten EER –
Invoer in EER. Toestemming van merkhou-
der – Noodzaak van uitdrukkelijke of impli-
ciete toestemming

Arrest van 20 november 2001, Jur. 2001, p.
I-8691; conclusie van A-G Stix-Hackl van 5
april 2001

Feiten en achtergrond

In deze prejudiciële zaken is de centrale
vraag onder welke omstandigheden de merk-
houder kan worden geacht er direct of indi-
rect in te hebben toegestemd dat derden van
het merk voorziene producten, die buiten de
EER door de merkhouder of met zijn toe-
stemming in de handel zijn gebracht, in de
EER invoeren en in de handel brengen.
In zaak C-414/99 is Davidoff onder meer in
het Verenigd Koninkrijk houdster van de
merken Cool Water en Davidoff Cool Water
voor toiletartikelen en cosmetica. Davidoff
verkoopt producten onder deze merken in en
buiten de EER. Zij zijn ook voorzien van par-
tijnummers als bedoeld in Richtlijn
76/768/EEG (onderlinge aanpassing van de
nationale wetgeving inzake cosmetische pro-
ducten). In Singapore heeft Davidoff een al-
leenverkoopovereenkomst gesloten met een
distributeur. Deze distributeur is verplicht de
producten slechts aan wederverkopers bin-
nen een bepaald territoir (buiten de EER) te
verkopen en hen te verplichten zelf ook
slechts binnen dit territoir door te verkopen.
Een kettingbeding is niet opgenomen. Een
derde onderneming, A & G Imports Ltd, is er
in geslaagd partijen in de EER vervaardigde
Davidoff-producten te kopen die door Davi-
doff’s distributeur of door één of meer van
diens wederverkopers – dus met toestem-
ming van Davidoff – in Singapore op de
markt waren gebracht. A & G brengt deze
producten vervolgens in het Verenigd Ko-
ninkrijk op de markt. De partijnummers blij-
ken te zijn verwijderd. Davidoff tracht dit in
rechte op grond van haar Engelse merkrecht
te voorkomen: zij heeft voor die verhande-
ling geen toestemming gegeven en boven-
dien is de toestand van de producten inmid-
dels relevant gewijzigd door verwijdering
van de partijnummers (art. 7 (2) Richtlijn
89/104, de richtlijn tot aanpassing van de na-
tionale merkenregelgevingen). A & G brengt
daartegen in dat uit de omstandigheden waar-
onder de betrokken producten in Singapore
op de markt zijn gebracht volgt dat Davidoff
tenminste geacht moet worden ook voor de
verdere verhandeling binnen de EER toe-

stemming te hebben verleend in de zin van
art. 7 (1) Richtlijn 89/104.
De zaken C-415 en 416/99 betreffen jeans
van Levi Strauss. Hier is de Engelse werk-
maatschappij van Levi Strauss & Co. recht-
hebbende op de merken ‘Levi’s’ en ‘501’
voor (onder meer) jeans. Deze jeans worden
in het Verenigd Koninkrijk via een selectief,
althans exclusief distributiesysteem op de
markt gebracht. De distributieketens Tesco
en Costco kwalificeerden naar het oordeel
van Levi U.K. niet als distributeur binnen dit
systeem. Daarop kochten Tesco en Costco
grote partijen Levi’s 501 jeans van handela-
ren die deze producten op hun beurt buiten de
EER hadden gekocht van erkende Levi’s we-
derverkopers in de Verenigde Staten, Mexico
en Canada. De overeenkomsten tussen Tes-
co/Costco en hun leveranciers bevatten geen
restricties ten aanzien van het territoir waar
de jeans mochten worden verhandeld. Tes-
co/Costco betoogden dat hun leveranciers je-
gens Levi’s bovendien vrij waren over de
producten naar goeddunken te beschikken.
De verwijzende Engelse rechter – de High
Court of Justice (England en Wales), Chan-
cery Division (Patent Court) – stelt in beide
zaken op basis van een groot aantal feitelijke
nuanceringen een reeks vragen. Het Hof
brengt die vragen terug tot de navolgende:
1. Moet art. 7 (1) Richtlijn 89/104 aldus wor-
den uitgelegd dat de daar bedoelde toestem-
ming van de merkhouder uitdrukkelijk moet
zijn gegeven of ook impliciet kan zijn.
2. Als de toestemming impliciet kan zijn, is
vervolgens aan de orde of die impliciete toe-
stemming kan voortvloeien:
– uit het feit dat de merkhouder niet aan alle
achtereenvolgende kopers van buiten de EER
in de handel gebrachte waren heeft meege-
deeld dat hij zich tegen het verhandelen in de
EER verzet;
– uit het feit dat op de waren niet is vermeld
dat het verboden is ze in de EER in de handel
te brengen;
– uit de omstandigheid dat de merkhouder de
eigendom van de van het merk voorziene wa-
ren heeft overgedragen zonder contractuele
beperkingen op te leggen, en dat volgens de
op de overeenkomst toepasselijke wet het
overgedragen eigendomsrecht zonder derge-
lijke beperkingen een onbeperkt recht tot we-
derverkoop omvat of op zijn minst het recht
om de waren later in de EER te verhandelen.
3. Tenslotte is nog de vraag of het voor de uit-
putting van het merkrecht van belang is 
– dat op de van het merk voorziene waren
duidelijk het bestaan van een dergelijk voor-
behoud is vermeld, en;
– dat dat voorbehoud in de overeenkomsten
tot verkoop en wederverkoop van die waren
wordt opgenomen.

De rechtsoverwegingen en de
antwoorden van het Hof

Het Hof beantwoordt deze vragen als volgt:

1. De mogelijkheid van impliciete
toestemming

36. Deze vraag beoogt dus precisering van de
wijze waarop de toestemming van de merk-

houder voor het in de EER in de handel bren-
gen tot uitdrukking kan worden gebracht.

37. Voor het antwoord op een dergelijke
vraag dient vooraf te worden bepaald of met
betrekking tot situaties als die welke in het
hoofdgeding aan de orde zijn, het in artikel 7,
lid 1, van de richtlijn gebruikte begrip ‘toe-
stemming’ in de communautaire rechtsorde
een eenvormige uitlegging moet krijgen.

38. De Italiaanse regering is van mening dat
er, in geval van verhandeling buiten de EER,
nooit sprake is van uitputting van het merk als
gevolg van een gemeenschapsbepaling, aan-
gezien de richtlijn niet in een dergelijke uit-
putting voorziet. De vraag of er een uitdruk-
kelijke of impliciete toestemming voor
wederinvoer in de EER is, heeft geen betrek-
king op de in artikel 7, lid 1, van de richtlijn
bedoelde instemming met de uitputting, maar
op een beschikkingshandeling betreffende
het merkrecht, die aan het betrokken nationa-
le recht is onderworpen.

39. Dienaangaande zij eraan herinnerd dat de
artikelen 5 tot en met 7 van de richtlijn een
volledige harmonisatie van de regels be-
treffende de aan het merk verbonden rechten
tot stand brengen en aldus bepalen welke
rechten de houders van merken in de Ge-
meenschap genieten (arrest Silhouette Inter-
national Schmied, reeds aangehaald, punten
25 en 29).

40. Artikel 5 van de richtlijn geeft de merk-
houder een uitsluitend recht, dat hem onder
meer toestaat, iedere derde ‘die niet zijn toe-
stemming hiertoe heeft verkregen’, te verbie-
den van zijn merk voorziene waren in te voe-
ren. Artikel 7, lid 1, bevat een uitzondering
op deze regel, waar het bepaalt dat het recht
van de houder is uitgeput wanneer de waren
‘door de houder of met zijn toestemming’ in
de EER in de handel zijn gebracht.

41. Zo blijkt de toestemming, die erop neer-
komt dat de merkhouder afstand doet van zijn
uit artikel 5 van de richtlijn voortvloeiend uit-
sluitend recht om iedere derde te verbieden,
van zijn merk voorziene waren in te voeren,
het beslissende element te zijn voor de uitdo-
ving van dat recht.

42. Indien het begrip toestemming echter on-
der het nationale recht van de lidstaten zou
vallen, zou dat voor de merkhouders tot ge-
volg kunnen hebben, dat de bescherming ver-
schilt naar gelang van de betrokken wet. Het
in de negende overweging van de conside-
rans van richtlijn 89/104 genoemde en als
‘fundamenteel’ aangemerkte doel, ‘in alle
lidstaten dezelfde wettelijke bescherming’ te
verlenen, zou dan niet worden bereikt.

43. Het staat dus aan het Hof, een eenvormi-
ge uitlegging te geven van het begrip ‘toe-
stemming’ voor het in de EER in de handel
brengen, als bedoeld in artikel 7, lid 1, van de
richtlijn.

(…)
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45. Vastgesteld moet worden dat de toestem-
ming, gezien het belangrijke gevolg dat zij
meebrengt, namelijk de uitdoving van het uit-
sluitende recht van de houder van het merk
dat in de hoofdgedingen aan de orde is, welk
recht hem toestaat het eerste in de handel
brengen in de EER te controleren, moet wor-
den uitgedrukt op een manier waaruit met ze-
kerheid de wil blijkt afstand te doen van dat
recht.

46. Een dergelijke wil blijkt normaliter uit
een uitdrukkelijke formulering van de toe-
stemming. Het valt echter niet uit te sluiten
dat die wil in bepaalde gevallen op implicie-
te wijze kan voortvloeien uit elementen en
omstandigheden vóór, tijdens of na het buiten
de EER in de handel brengen, waaruit naar
het oordeel van de nationale rechter ook met
zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand
doet van zijn recht.

47. Op de eerste vraag in elk van de zaken C-
414/99 tot en met C-416/99 moet dus worden
geantwoord dat artikel 7, lid 1 van de richtlijn
aldus moet worden uitgelegd dat de toestem-
ming van de merkhouder voor het in de EER
verhandelen van van dat merk voorziene pro-
ducten die eerder door die merkhouder of met
zijn toestemming buiten de EER in de handel
zijn gebracht, impliciet kan zijn wanneer uit
elementen en omstandigheden vóór, tijdens
en na het buiten de EER in de handel brengen
naar het oordeel van de nationale rechter met
zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand
doet van zijn recht om zich te verzetten tegen
het in de EER in de handel brengen.

2. Impliciete toestemming en stilzwijgen
van de merkhouder

53. Niettemin moet worden vastgesteld dat
uit het antwoord op de eerste vraag in de drie
zaken C-414/99 tot en met C-416/99 volgt,
dat de toestemming positief moet worden uit-
gedrukt, en dat uit de elementen die in aan-
merking worden genomen om tot het bestaan
van een impliciete toestemming te besluiten,
met zekerheid moet kunnen worden afgeleid
dat de merkhouder ervan afziet, zich op zijn
uitsluitend recht te beroepen.

54. Bijgevolg staat het aan de handelaar die
zich op het bestaan van toestemming beroept,
het bewijs daarvan te leveren, en is het niet
aan de merkhouder, het ontbreken van toe-
stemming te bewijzen.

55. Een impliciete toestemming voor het in
de EER verhandelen van waren die daarbui-
ten in de handel zijn gebracht, kan dus niet
voortvloeien uit het enkele stilzwijgen van de
merkhouder.

56. Een impliciete toestemming kan ook niet
voortvloeien uit het feit dat de merkhouder
niet heeft meegedeeld dat hij zich tegen het
verhandelen in de EER verzet, en evenmin uit
het feit dat op de waren niet is vermeld dat het
verboden is ze in de EER in de handel te bren-
gen.

57. Tenslotte kan een dergelijke toestemming

niet voortvloeien uit de omstandigheid dat de
merkhouder de eigendom van de van het
merk voorziene waren heeft overgedragen
zonder contractuele beperkingen op te leg-
gen, en dat volgens de op de overeenkomst
toepasselijke wet het overgedragen eigen-
domsrecht een onbeperkt recht tot wederver-
koop omvat of, op zijn minst, het recht om de
waren later in de EER te verhandelen.

58. Een nationale wet die het enkele stilzwij-
gen van de merkhouder in aanmerking zou
nemen, zou immers geen impliciete toestem-
ming, maar een vermoedelijke toestemming
aanvaarden. Zij zou aldus voorbijgaan aan
het uit het gemeenschapsrecht voortvloeien-
de vereiste van een positieve toestemming.

59. Aangezien het aan de gemeenschapswet-
gever staat, de rechten van de merkhouder in
de lidstaten van de Gemeenschap te bepalen,
kan niet worden aanvaard dat op grond van de
wet die van toepassing is op de overeenkomst
voor het in de handel brengen buiten de EER,
bepalingen worden toegepast die de door de
artikelen 5, lid 1, en 7, lid 1, van de richtlijn
verleende bescherming beperken.

3. Onwetendheid aan de zijde van de
parallelimporteur

63. Hiermee wordt het probleem aan de orde
gesteld, of een beperking van het recht om
vrij over de waren te beschikken, die door de
eerste verkoper aan de eerste koper wordt op-
gelegd of tussen de twee partijen bij de ver-
koop is overeengekomen, kan worden tegen-
geworpen aan een derde die die waren onder
bijzondere titel verkrijgt.

64. Dit probleem houdt geen verband met de
vraag, welke invloed de toestemming voor
het in de EER in de handel brengen op het
merkrecht heeft. Aangezien een dergelijke
toestemming niet uit het stilzwijgen van de
merkhouder voortvloeit, is de eventuele uit-
drukking van een verbod op het verhandelen
in de EER, waartoe de merkhouder niet ver-
plicht is, en a fortiori de opname van dat ver-
bod in een of meer in de distributieketen ge-
sloten overeenkomsten, geen voorwaarde
voor het behoud van het uitsluitende recht
door de merkhouder.

65. De nationale regels betreffen de vraag of
verkoopbeperkingen aan derden kunnen
worden tegengeworpen, zijn dus niet relevant
voor de oplossing van een geschil tussen de
merkhouder en een latere handelaar in de dis-
tributieketen over het behoud of het uitdoven
van het merkrecht.

Zie de annotatie na het volgende arrest.

C-244/00, Van Doren + Q. GmbH t.
Lifestyle Sports + Sportswear
Handelsgesellschaft mbH en Michael
Orth

Uitleg van art. 7 (1) Richtlijn 89/104 (Mer-
kenrichtlijn) – Uitputting van aan merk ver-
bonden recht – Bewijslast ten aanzien van
plaats waar goederen door merkhouder of

met zijn toestemming in het verkeer zijn ge-
bracht

Arrest van het Hof van Justitie van 8 april
2003, nog niet in de jurisprudentie gepubli-
ceerd. Conclusie A-G Stix-Hackl van 18 juni
2002

Feiten en achtergronden

De te Irvine (Verenigde Staten) gevestigde
vennootschap Stussy Inc. is houdster van het
woord- en beeldmerk Stüssy, dat is inge-
schreven voor kledingstukken, inzonderheid
hemden, shorts, badpakken, T-shirts, trai-
ningspakken, jasjes en broeken. De waren die
van dit merk zijn voorzien, worden wereld-
wijd verkocht. Zij dragen geen bijzondere
kentekens naar gelang van hun afzetgebied.
Van Doren heeft ingevolge een distributie-
overeenkomst van 1 mei 1995 het alleenver-
kooprecht voor de waren van Stussy Inc. in
Duitsland. Stussy Inc. heeft haar gemachtigd
in eigen naam tegen derden gerechtelijke
procedures in te leiden tot staking en schade-
vergoeding in het kader van inbreuken op de
merkrechten
Volgens Van Doren is er per land van de Eu-
ropese Economische Ruimte (hierna: ‘EER’)
slechts één alleenverkoper en algemeen im-
porteur van waren van het merk Stüssy, die
contractueel verplicht is de waren niet aan
tussenhandelaren te leveren voor wederver-
koop buiten het hem toegewezen gebied.
Lifestyle brengt in Duitsland waren onder het
merk Stüssy op de markt die zij niet van Van
Doren heeft betrokken.
Van Doren heeft Lifestyle en Orth gedag-
vaard voor de Duitse rechter. Zij heeft ver-
zocht dat zij ertoe worden veroordeeld deze
verkoop te staken en inlichtingen te ver-
schaffen over hun activiteiten sedert 1 janu-
ari 1995, en dat wordt vastgesteld dat er met
ingang van deze laatste datum een verplich-
ting tot schadevergoeding bestaat. Zij heeft
verklaard dat de door Lifestyle verkochte
goederen aanvankelijk in de Verenigde Sta-
ten in de handel waren gebracht en dat de
merkhouder geen toestemming had verleend
om deze in de Bondsrepubliek Duitsland of
een andere lidstaat in de handel te brengen.
Lifestyle en Orth vorderden afwijzing van
deze verzoeken waarbij zij zich erop berie-
pen dat de aan het merk verbonden rechten
met betrekking tot de betrokken handelswa-
ren waren uitgeput. Deze waren gekocht in de
EER, waar zij door de merkhouder of met
dienst toestemming in de handel waren ge-
bracht. Het in oktober 1996 bij Lifestyle bij
wijze van test gekochte kledingstuk was door
haar aangeschaft bij een tussenhandelaar in
de EER die dit, naar Lifestyle en Orth ver-
moedden, zelf had gekocht bij een erkend
verkoper.
De rechter in eerste aanleg wijst de verzoeken
grotendeels toe, maar in hoger beroep trekt
Van Doren aan het kortste eind. Zij gaat in
cassatie bij het Bundesgerichtshof. Het Bun-
desgerichtshof constateert onder meer dat art.
14 van het Markengesetz – waarbij art. 5 en 7
van de Merkenrichtlijn in Duitsland zijn
geïmplementeerd – derden verbiedt het merk
te gebruiken ‘zonder toestemming van de
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houder’. Hoewel de merkhouder moet aanto-
nen dat aan de voorwaarden voor vaststelling
van een gebruik in de zin van deze bepaling
is voldaan, moet de aangesproken derde een
eventuele toestemming van de houder aanto-
nen indien hij zich daarop wil beroepen.
Wanneer de bewijslast ligt bij de derde die
door de merkhouder in rechte wordt aange-
sproken, bestaat echter het gevaar dat een niet
met de houder gelieerde marktdeelnemer el-
ke handel in waren met dit merk verboden
wordt, zelfs wanneer deze met toestemming
van de houder in de EER in de handel zijn ge-
bracht. Een marktdeelnemer zal doorgaans
immers zonder problemen kunnen aantonen
van wie hij de koopwaar heeft betrokken,
maar hij kan zijn leveranciers niet verplich-
ten hem mee te delen bij wie zijzelf hebben
ingekocht, noch vaststellen wie de andere
marktdeelnemers in de distributieketen zijn.
Zo hij in staat zou zijn de distributieketen tot
en met de merkhouder te reconstrueren en
aan te tonen dat de koopwaar met toestem-
ming van de houder in de EER in de handel is
gebracht, zou overigens het gevaar bestaan
dat zijn bevoorradingsbron onmiddellijk op-
droogt.
In deze omstandigheden bestaat het gevaar
dat de merkhouder het merk kan gebruiken
om de nationale markten af te schermen.
De verwijzende rechter vraagt zich dan ook
af of art. 28 EG niet gebiedt een uitzondering
te maken op de algemene regel dat de derde
de volledige bewijslast draagt betreffende het
voldoen aan de voorwaarden inzake uitput-
ting van het aan het merk verbonden recht.

De vraag

Het Bundesgerichthof formuleert dan de vol-
gende korte vraag:

‘Moeten de artikelen 28 EG en 30 EG aldus
worden uitgelegd, dat zij de toepassing van
nationale voorschriften toestaan volgens
welke degene die wegens de verkoop van
oorspronkelijke waren op grond van een in-
breuk op een merkrecht wordt aangesproken
en zich op uitputting in de zin van artikel 7
van de Eerste Richtlijn (89/104/EEG) (…)
beroept, moet aantonen en in voorkomend
geval bewijzen, dat de door hem verkochte
waren voordien reeds voor het eerst door de
merkhouder zelf of met zijn toestemming in
de Europese Economische Ruimte in de han-
del zijn gebracht?’

De rechtsoverwegingen van het Hof

Het Hof vat eerst zijn arresten Silhouette en
Davidoff/Levi Strauss samen. Dan vervolgt
het Hof: 

27. Ter terechtzitting hebben verweerders in
het hoofdgeding, de Duitse en de Franse re-
gering en de Commissie gediscussieerd over
de eventuele invloed van het na de verwij-
zingsbeschikking gewezen arrest Zino Davi-
doff en Levi Strauss (reeds aangehaald) op de
beantwoording van de in de onderhavige
zaak gestelde prejudiciële vraag.

28. De zaken die tot dat arrest hebben geleid,

verschillen evenwel van de onderhavige
zaak.

29. In die zaken, die het Hof ertoe hebben ge-
bracht de kwestie van de wijze van uitdruk-
king en het bewijs van de toestemming van de
merkhouder tot het binnen de EER in de han-
del brengen te onderzoeken, stond vast dat de
litigieuze waren door de merkhouder of met
zijn toestemming buiten de EER in de handel
waren gebracht en vervolgens door derden in
de EER waren ingevoerd en in de handel ge-
bracht. In de punten 46, 54 en 58 van het ar-
rest Zino Davidoff en Levi Strauss heeft het
Hof geoordeeld dat in dergelijke omstandig-
heden de toestemming van de merkhouder tot
het in de EER in de handel brengen, niet kan
worden vermoed, maar uitdrukkelijk dan wel
impliciet moet zijn en dat de marktdeelnemer
die zich erop beroept, het bestaan ervan dient
aan te tonen.

30. In de onderhavige zaak hangt de oplos-
sing van het hoofdgeding in de eerste plaats
af van de vraag of de waren voor het eerst bin-
nen dan wel buiten de EER in de handel zijn
gebracht. Verzoekster in het hoofdgeding
stelt dat de waren door de merkhouder aan-
vankelijk buiten de EER in de handel zijn ge-
bracht, terwijl verweerders in het hoofdge-
ding verklaren dat dit binnen de EER is
gebeurd, zodat het uitsluitend recht van de
merkhouder daar op grond van artikel 7, lid
1, van de  richtlijn is uitgeput.

31. In een dergelijke situatie rijst in het bij-
zonder de vraag wie in geval van betwisting
moet bewijzen waar de van het merk voor-
ziene waren voor het eerst in de handel zijn
gebracht.

(…)

35. De verwijzende rechter merkt op dat de
uitputting van het merkrecht voor de door de
merkhouder gedagvaarde derde naar Duits
recht een verweermiddel vormt, zodat de
voorwaarden voor deze uitputting in principe
moeten worden bewezen door de derde die
zich erop beroept.

36. Een dergelijke regel is in overeenstem-
ming met het gemeenschapsrecht, met name
de artikelen 5 en 7 van de richtlijn.

37. De vereisten van de onder andere in de
artikelen 28 EG en 30 EG verankerde be-
scherming van het vrije verkeer van goederen
kunnen echter tot een wijziging van deze be-
wijsregel nopen.

38. Dat is het geval wanneer die regel de
merkhouder in staat stelt de nationale mark-
ten af te schermen en aldus het voortbestaan
van eventueel tussen de lidstaten bestaande
prijsverschillen bevordert (zie in deze zin,
onder andere, arrest van 11 november 1997,
Loendersloot, C-349/95, Jur. p. I-6227, punt
23).

39. Zoals de verwijzende rechter opmerkt,
bestaat een reëel gevaar van afscherming van
nationale markten bijvoorbeeld in situaties

waarin, zoals in het hoofdgeding, de merk-
houder zijn waren binnen de EER in de han-
del brengt door middel van een exclusief dis-
tributiesysteem.

40. Indien de derde in dergelijke situaties zou
moeten bewijzen waar de waren door de
merkhouder of met zijn toestemming voor
het eerst in de handel zijn gebracht, zou de
merkhouder het in de handel brengen van de
gekochte waren kunnen belemmeren en de
derde iedere nieuwe mogelijkheid kunnen
ontnemen om bij een deelnemer aan het ex-
clusieve distributiesysteem van de merkhou-
der in de EER in te kopen, wanneer de derde
erin zou slagen aan te tonen dat hij bij deze
deelnemer heeft ingekocht.

41. Daaruit volgt noodzakelijkerwijze dat
wanneer de gedagvaarde derde erin slaagt
aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat
de nationale markten worden afgeschermd
wanneer hij zelf moet bewijzen dat de waren
door de merkhouder of met diens toestem-
ming in de EER in de handel zijn gebracht, de
merkhouder moet aantonen dat de waren aan-
vankelijk door hemzelf of met zijn toestem-
ming buiten de EER in de handel zijn ge-
bracht. Indien dat bewijs wordt geleverd, is
het dan aan de derde om aan te tonen dat de
merkhouder met het daarna in de handel
brengen binnen de EER heeft ingestemd (zie
arrest Zino Davidoff en Levi Strauss, reeds
aangehaald, punt 54).

42. Op de prejudiciële vraag moet dus wor-
den geantwoord dat een bewijsregel krach-
tens welke de uitputting van het merkrecht
voor de door de merkhouder gedagvaarde
derde een verweermiddel vormt, zodat de
voorwaarden voor deze uitputting in principe
moeten worden bewezen door de derde die
zich erop beroept, in overeenstemming is met
het gemeenschapsrecht, met name de artike-
len 5 en 7 van de richtlijn. De vereisten van
de onder andere in de artikelen 28 EG en 30
EG verankerde bescherming van het vrije
verkeer van goederen kunnen echter tot een
wijziging van deze bewijsregel nopen. Wan-
neer de derde erin slaagt aan te tonen dat er
een reëel gevaar bestaat dat de nationale
markten worden afgeschermd wanneer hij dit
zelf moet bewijzen, met name wanneer de
merkhouder zijn waren binnen de EER in de
handel brengt door middel van een exclusief
distributiesysteem, moet de merkhouder aan-
tonen dat de waren aanvankelijk door hem-
zelf of met zijn toestemming buiten de EER
in de handel zijn gebracht. Indien dat bewijs
wordt geleverd, is het dan aan de derde om
aan te tonen dat de merkhouder met het daar-
na in de handel brengen binnen de EER heeft
ingestemd.

Noot

1. De voor de merkenpraktijk belangrijke uit-
spraken Davidoff en Levi Strauss bouwen
voort op een tweetal principiële uitspraken
over de omvang en de uitputting van het na-
tionale merkenrecht als neergelegd in art. 5
en 7 van Merkenrichtlijn 89/104. In het arrest
Silhouette1 stelt het Hof vast, dat de uitput-
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ting die het gevolg is van het in het verkeer
brengen van het merkproduct door of met
toestemming van de merkhouder slechts in-
treedt wanneer dat in het verkeer brengen ge-
schiedt ‘in de gemeenschap’ (en – na de EER-
overeenkomst van 19922 – ‘in de EER’). De
Merkenrichtlijn bevat op dit punt een regel
van volledige harmonisatie. De lidstaten heb-
ben niet de mogelijkheid individueel in hun
nationale recht voor een ruimere (bijvoor-
beeld wereldwijde) uitputting te kiezen. Zo’n
individuele vrijheid zou uit derde landen pa-
rallel ingevoerde merkartikelen binnen de
EER potentieel aan verschillende rechtsre-
gels onderwerpen en dus tot een belemme-
ring van het vrije verkeer (blijven) leiden.3 In
het arrest Sebago4 geeft het Hof vervolgens
een eerste verduidelijking van het begrip
‘toestemming’ in art. 7 van de Merkenricht-
lijn: er is niet noodzakelijk toestemming van
de merkhouder voor de invoer en verhande-
ling van een bepaald exemplaar van het
merkproduct in de EER, wanneer vaststaat
dat de merkhouder toestemming heeft gege-
ven andere (identieke of soortgelijke) exem-
plaren in de EER in te voeren en te verhande-
len. De toestemming dient dus te zijn
gegeven voor elk exemplaar waarvoor uit-
putting wordt geclaimd. Dit oordeel viel ove-
rigens ook al te lezen in de arresten van het
Hof in de zaken Christian Dior5 en BMW.6

Uitgangspunt is dus, dat de rechthebbende
over de eerste verhandeling van zijn merk-
product binnen de EER zelf dient te kunnen
beslissen.

2. Tegen deze historie bezien zijn de arresten
Davidoff en Levi Strauss geen verrassing.
Van toestemming is pas sprake wanneer de
nationale rechter kan vaststellen dat de merk-
houder afstand doet van zijn recht zich tegen
invoer van het betrokken product te verzet-
ten. Enkel stilzwijgen van de rechthebbende
is daarvoor niet voldoende en de rechtheb-
bende behoeft ook niet steeds uitdrukkelijk
zijn toestemming te weigeren, bijvoorbeeld
door op de (verpakking van de) waren een
voorbehoud te vermelden of dit contractueel
vast te leggen. De bewijslast van het bestaan
van ‘toestemming’ rust op de (parallel)im-
porteur die zich op uitputting beroept. Onwe-
tendheid aan zijn zijde omtrent het ontbreken
van toestemming, bijvoorbeeld omdat zijn
leveranciers hem terzake niet hebben geïn-
formeerd, is niet van belang.

3. Dat het Hof ‘toestemming’ direct betrekt
op het (eerder) in het verkeer brengen van de
betrokken waren, zonder acht te slaan op bij-
komende omstandigheden, weten wij ook al
sinds het arrest over het merk Ideal Standard
uit 1994.7 In deze zaak oordeelt het Hof dat
een vrijwillige merkoverdracht voor een deel
van de betrokken warenklassen in lidstaat A
niet betekent dat de gewezen merkhouder
daarmee aan de nieuwe merkhouder toestem-
ming in de zin van art. 7 (1) Merkenrichtlijn
geeft om vervolgens producten onder dat
merk in A in het verkeer te brengen. De ge-
wezen merkhouder kan die producten uit lid-
staat B – waar hij zijn rechten heeft behouden
– weren. Zij zijn immers niet van hem af-
komstig, er bestaat geen band tussen hem en

de betrokken producten en die parallel inge-
voerde producten zijn dus niet met zijn toe-
stemming in A op de markt gebracht. Niet
van belang is, dat de eigendomsoverdracht
van het merk in A het recht van de koper im-
pliceert producten onder dat merk in het ver-
keer te brengen. Hieruit mag niet een (impli-
ciete) toestemming in de zin van art. 7 (1)
Merkenrichtlijn worden afgeleid.

4. De A-G heeft zich in haar conclusie8 met
name geconcentreerd op de vraag of het be-
grip ‘toestemming’ in art. 7 (1) Merkenricht-
lijn een gemeenschapsrechtelijk begrip is (en
dus een eenvormige uitleg behoeft) of naar
nationaal recht dient te worden geïnterpre-
teerd. De Italiaanse regering nam in haar in-
terventie dit laatste standpunt in.9 De A-G
kiest voor het eerste op grond van een groot
aantal argumenten waarvan in het oog sprin-
gen de vaststelling dat ‘toestemming’ in het
kader van de uitoefening van een subjectief
merkrecht niet noodzakelijk samenvalt met
de betekenis die normaal in het nationale ver-
bintenissen- en goederenrecht aan dit begrip
toekomt, en dat de keuze voor een nationale
interpretatie tevens het nationale IPR omvat
met de daarmee (althans op voorhand) ver-
bonden onzekerheid welk recht het in de
voorafgaande distributieketen relevante con-
tract – en dus de interpretatie van ‘toestem-
ming’ – beheerst. Dit alles lijkt niet te vereni-
gen met de harmonisatiedoelstellingen van
de richtlijn.
Het Hof neemt in de rechtsoverwegingen
39-43, hierboven reeds weergegeven, wat
grotere stappen en is dan snel thuis: een uni-
forme uitleg is noodzakelijk. 
Ook overigens is de conclusie van mevrouw
Stix-Hackl in essentie in overeenstemming
met het door het Hof bereikte oordeel. Ook
zij benadrukt dat de nationale rechter toe-
stemming slechts mag aannemen als vast-
staat dat de merkhouder zijn aanspraken in
feite heeft willen opgeven. Nationale (juris-
prudentiële) regels die het prijs geven van
rechten onder omstandigheden veronderstel-
len, dient hij terzijde te laten. 
Met dit alles staat wel vast, dat de nationale
rechter ‘implied consent’ slechts in zeer bij-
zondere gevallen aanwezig zal achten. Een
ander praktisch effect van de uitspraak is, dat
de noodzaak tot het in distributieovereen-
komsten opnemen van sluitende exportver-
boden naar de EER niet meer bestaat.10 De
houders van internationale merken kunnen
hun exclusieve distributiemethoden voortaan
eenvoudiger handhaven. Dat heeft ongetwij-
feld ongunstige gevolgen voor de kwaliteit
van de intra-brand competition. De reactie
van Tesco’s marketing director op de uit-
spraak was duidelijk: ‘Why should brand ma-
nufacturers profiteer from British consumers
in order to be able to sell their goods more
cheaply to Americans’? (FT 21.11.01).11 Het
mededingingsrecht staat echter niet prin-
cipieel buiten spel. De parallelimporteur
kan aanvoeren dat het ontbreken van toe-
stemming ‘voorwerp, middel of gevolg’ van
een concurrentiebeperkende ondernemersaf-
spraak is.12 Ook wanneer de gehanteerde dis-
tributiemethode leidt tot niet-zakelijk te
rechtvaardigen prijsverschillen tussen derde

landen en de EER kan art. 82 EG aan de ho-
rizon zichtbaar worden.13 Het arrest is, in
aanvulling op de in de noten reeds vermelde
literatuur, ook geannoteerd in IER 2002,
p. 31, GRUR 2002 (Int), p. 153 en EIPR 2002,
p. 95.

5. Inmiddels heeft het Hof van Justitie de
praktische betekenis van zijn Davidoff/
Strauss-arrest met zijn uitspraak in Van Do-
ren niet onbelangrijk teruggebracht, in het
voordeel van het ‘grijze circuit’. Bij debat
tussen merkhouder en parallelimporteur over
de vraag waar de betrokken parallel verhan-
delde goederen in eerste instantie in het ver-
keer zijn gebracht, dient de merkhouder aan
te tonen dat dit buiten de EER is geschied,
wanneer de parallelimporteur aannemelijk
heeft gemaakt dat er een reëel gevaar bestaat
dat nationale markten worden afgeschermd
wanneer hij zou moeten bewijzen dat de be-
trokken producten door of met toestemming
van de merkhouder binnen de EER op de
markt zijn gebracht. Het Hof gaat er daarbij
kennelijk vanuit – zie r.o. 39 – dat een derge-
lijk ‘reëel gevaar’ aanwezig is wanneer de
merkhouder zich voor de verkoop van zijn
merkartikelen binnen de EER bedient van
een exclusief distributiesysteem. Zo’n sys-
teem stelt de merkhouder immers in staat het
gat te dichten zodra de parallelimporteur be-
wijstechnisch gedwongen wordt dit gat aan
te wijzen. De parallelimporteur bevindt zich
dan in een onmogelijke positie.14

6. De correctie die het Hof ter wille van het
vrije goederenverkeer op het nationale be-
wijsrecht ter zake van beweerde merkinbreuk
aanbrengt, kent twee stappen. De eerste stap
is dat de beweerde inbreukmaker moet aan-
tonen dat er ‘reëel gevaar voor afscherming
van nationale markten’ bestaat. De aanwe-
zigheid van een exclusief distributiesysteem
voor de betrokken goederen is dus kennelijk
voldoende om reëel gevaar aanwezig te ach-
ten, maar de parallelimporteur kan ook op an-
dere omstandigheden wijzen. De tweede stap
is dat de merkhouder aantoont dat de betrok-
ken goederen in eerste instantie buiten de
EER op de markt zijn gebracht. Slaagt de
merkhouder niet in dat bewijs, dan dient de
nationale rechter ervan uit te gaan dat de goe-
deren in de EER in het verkeer zijn gebracht
en wel – gegeven de controle die de merk-
houder binnen de EER op het in het verkeer
brengen kan uitoefenen (anders bestond er
immers geen ‘reëel gevaar’) – met toestem-
ming van de merkhouder. Dit is onmisken-
baar een voor de praktijk belangrijke nuance-
ring van de gevolgen van Davidoff/Levi
Strauss.

7. Er bestaat mijns inziens geen spanning tus-
sen dit op basis van art. 28 en 30 EG gegeven
oordeel van het Hof en de mededingings-
rechtelijke beoordeling in het algemeen van
gesloten distributiesystemen door de Com-
missie.15 Een in beginsel mededingingsrech-
telijk geoorloofd distributiesysteem kan door
het gebruik van merkrechten van een zodanig
handhavingsmechaniek worden voorzien dat
het (nagenoeg) geheel gesloten wordt. Het
merkrecht geeft de rechthebbende immers de
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mogelijkheid het product te volgen nadat het
in het verkeer is gebracht. Zonder de thans
aangebrachte bewijslastcorrectie zou de
merkhouder binnen de EER in staat zijn of-
wel verhandeling van het betrokken merk-
product te verhinderen – namelijk wanneer
de parallelimporteur niet in staat is toestem-
ming van de merkhouder tot in het verkeer
brengen aan te tonen – of gaten in zijn distri-
butiesysteem voor de toekomst te dichten.
Aldus vormt het merkrecht een extra middel
– naast het opleggen van contractuele ver-
plichtingen – tot effectieve handhaving van
het distributiesysteem van de merkhouder.
Daar komt bij dat in de praktijk alle toegela-
ten handelaren – ook zij die te goeder trouw
meenden binnen hun contractuele grenzen te
blijven – op elk moment gedwongen kunnen
worden zich tegenover hun principaal te ver-
antwoorden. Zonder de bewijslastcorrectie
zou het merkrecht dus tot een kunstmatige af-
scherming van de nationale markten kunnen
bijdragen. Het voorwerp van het merkrecht is
echter niet merkhouders daartoe in staat te
stellen en aldus het voortbestaan van eventu-
eel tussen de lidstaten bestaande prijsver-
schillen en andere commerciële voorwaarden
te bevorderen.16 Ook de Commissie toont
zich in haar opmerkingen bij het Hof voor-
standster van aanvullende (bewijs)verplich-
tingen voor de merkhouder, zonder daarbij
aandacht te besteden aan de mededingings-
rechtelijke beoordeling van het onderliggen-
de distributiestelsel. 

8. En dan rest nog de vraag hoe de merkhou-
der kan aantonen dat het product in eerste in-
stantie buiten de EER in het verkeer is ge-
bracht. Wellicht is indirect bewijs voldoende,
langs de lijn die het Bundesgerichtshof (met
instemming van de Commissie) suggereerde
(zie r.o. 23): de merkhouder markeert de goe-
deren die met zijn toestemming in de EER in
de handel worden gebracht. Het Hof laat de-
ze suggestie, die overigens op gespannen
voet staat met de bewijslast van ‘toestem-
ming’ als in Davidoff/Levi Strauss (vgl. r.o.
56) is geformuleerd, onbesproken. Voor de
hand ligt dat de merkhouder naar de batch-
nummers zal willen verwijzen. Die plegen
echter bij parallelinvoer te worden verwij-
derd.17 Het Hof zal spoedig de vraag moeten
beantwoorden welke consequenties deze
handelwijze voor de bewijspositie van de
merkhouder heeft.

Mr. R. Ludding

Voetnoten

1. 16 juli 1998, Silhouette Internationale
Schmied, zaak C-355/96, Jur. I-4799, punt 26.
2. Zie art. 62 (2) en annex XVIII, ad 4 (c).
3. Zie de negende overweging van de conside-
rans van de Richtlijn:
‘overwegende dat het, om het vrije verkeer van
waren en de vrije dienstverlening te vergemak-
kelijken, van fundamenteel belang is ervoor
zorgen dat ingeschreven merken voortaan in alle
lidstaten dezelfde wettelijke bescherming ge-
nieten (...)’. Deze doelstelling zou overig even-
zeer met het aannemen van wereldwijde uitput-
ting zijn bereikt. Het oorspronkelijk ontwerp

voor de Richtlijn (PbEG 1980, zaak C-351/1)
ging uit van wereldwijde uitputting. Dit werd in
een nader ontwerp (1985) geamendeerd.
De keuze van het Hof in het voordeel van EER-
wijde uitputting is reeds op taalkundige gronden
nagenoeg onontkoombaar. Die keuze is niette-
min een keuze – grof gezegd – tegen belangen
betrokken bij een internationaal vrij handels-
verkeer in merkproducten (waaronder consu-
mentenbelangen). In deze geest ook het EFTA-
Hof in de zaak Maglite (zaak E-2/97, Jur.
EFTA-Hof 1998, 127; (1998) 1 CMLR 331).
Het EFTA-Hof koos voor internationale uitput-
ting van het merkrecht bij de parallelle invoer in
Noorwegen van goederen van oorsprong buiten
de EER. Dit oordeel is terug te voeren op de
omstandigheid dat het EER-verdrag onder meer
het gemeenschapsrechtelijke vrije goederen-
verkeer slechts accepteert voor goederen met
oorsprong in de gemeenschap. Voor die goede-
ren zal het EFTA-Hof (en zullen de nationale
rechters in de EFTA-landen) de interpretatie van
het Hof van Justitie van art. 7 (1) Merkenricht-
lijn volgen. Tenslotte moet hier worden vermeld
dat het Trips-verdrag de lidstaten vrijlaat wel of
niet voor internationale uitputting te kiezen. Zie
voor dit debat verder: O’Keeffe/Keane, ‘Year-
book of European Law’ nr. 19, p. 139; Kallay,
Levi Strauss v. Tesco: At a Difficult Juncture of
Competition, IP and Free Trade Policies  ECLR
2002, p. 193.
4. 1 juli 1999, Sebago en Maison Dubois, zaak
C-173/98, Jur. 1999 p. I-4103.
5. 4 november 1997, Parfums Christian Dior,
zaak C-337/95, Jur. 1997 p. I-6013.
6. 23 februari 1999, BMW, zaak C-63/97, Jur.
p. I-905.
7. 22 juni 1994, zaak C-9/93, IHT/Ideal Stan-
dard, Jur. 1994, p. I-2789; SEW 1996, nr. 1,
p. 25-29.
8. Deze conclusie laat zich niet makkelijk lezen.
Een insider binnen de  Commissie kwalificeer-
de volgens een bericht in de Financial Times van
5 april 2001 het stuk ondiplomatiek als het minst
begrijpelijke dat hij in 20 jaar had zien passeren.
9. Zie r.o. 38. Deze opvatting is onbegrijpelijk.
Het recht is uitgeput wanneer de goederen met
toestemming op de gemeenschappelijke markt
zijn gebracht. Of dat het geval is, is een vraag
van gemeenschapsrecht. Daarmee dus ook de
vraag, of onder omstandigheden in het verkeer
brengen buiten de EEA ‘toestemming’ tot in
verkeer brengen in de gemeenschap impliceert.
Wanneer goederen ‘met toestemming’ buiten de
gemeenschap in het verkeer zijn gebracht en die
toestemming tevens inhoudt toestemming tot
(later) in het verkeer brengen in de gemeen-
schap, is het merk uitgeputten aanzien van goe-
deren die inderdaad (later) in de gemeenschap
in het verkeer worden gebracht.
10. Zie het arrest van het Hof van Justitie van 28
april 1998, zaak C-306/96, Javico/Yves Saint
Laurent, Jur. 1998, p. I-1983, en zie Heide 
Trade Marks and Competition Law after Davi-
doff, EIPR 2003, p. 163 alsmede Kallay t.a.p.
11. De bijdrage van Eaglesham en Guerrera in
dezelfde aflevering van de Financial Times con-
stateert dat ‘The claim by Tesco, the UK super-
market chain, that the brand owners are exploi-
ting trademark rights to deprive consumers in
‘Fortress Europe’ of US-style bargains has gai-
ned a sympathetic hearing from the press. In
contrast, Levi’s argument that customers need

trained advisers when buying jeans has met with
snorts of derision.’
12. Zie het aloude Grundig-arrest, zaken 56 en
58/64, Jur. 1966, 299. Zie ook het arrest Ideal
Standard, r.o. 59.
13.Vgl. Gerecht (datum) zaak T.196/98, Micro
Leader Business/Commissie, Jur. 1999,
p. II-3989, alsmede O’Keeffe/Kean, CMLR
2002, p. 605.
14. Zie voor een uitvoerige analyse van dit 
element de conclusie van A-G Stix-Hackl,
par. 77-78.
15. Zie met name Verordening nr. 2790/1999
betreffende de toepassing van art. 81 (3), van het
Verdrag op verticale overeenkomsten en onder-
ling afgestemde feitelijke gedragingen, art. 4.
16. Zie de arresten Bristol-Meyers Squibb,
zaken C-427, 429 en 436/93, Jur. 1996,
p. I-3457, par. 46, Loendersloot, zaak C-349/95,
Jur. 1997, p. I-6227, par. 23.
17. Zie het arrest Davidoff, randnr. 16, sub 5 en
7 en het arrest Loendersloot, r.o. 39-43.

Zaak C-436/00, X, Y en Riksskatteverket

Vrijheid van vestiging – Vrij verkeer van ka-
pitaal – Inkomstenbelasting – Fiscale voor-
delen bij overdracht van aandelen – Emigra-
tieheffingen

Arrest van 21 november 2002 (vijfde kamer),
n.n.g., conclusie van A-G Mischo van 6 juni
2002

Achtergrond

Aan de orde is een Zweedse fiscale regeling
die drie typen overdrachten van aandelen on-
der de waarde in het economisch verkeer fis-
caal anders behandelt:
– overdrachten aan een buitenlandse rechts-
persoon waarin de overdrager of een van zijn
verwanten rechtstreeks of indirect een deel-
neming heeft (hierna: aandelenoverdrachten
van type A);
– overdrachten aan een Zweedse naamloze
vennootschap waarin zulk een buitenlandse
rechtspersoon rechtstreeks of indirect een
deelneming heeft (hierna: aandelenover-
drachten van type B);
– overdrachten aan een andere Zweedse
naamloze vennootschap dan bedoeld in het
vorige streepje, waarin de overdrager of een
van zijn verwanten rechtstreeks of indirect
een deelneming heeft (hierna: aandelenover-
drachten van type C).
Volgens de nationale regeling wordt de be-
lastingheffing bij de overdrager bij een aan-
delenoverdracht van type C in beginsel uit-
gesteld, gewoonlijk tot het tijdstip dat de
overdrager zijn deelneming in de overne-
mende vennootschap vervreemdt, terwijl
geen uitstel van belastingheffing wordt ver-
leend bij een aandelenoverdracht van type A
of B. Voor deze laatste typen overdrachten
wordt de meerwaarde onmiddellijk belast. 
De vraag is of de bepalingen betreffende de
vrijheid van vestiging, dan wel die betreffen-
de het vrije verkeer van kapitaal, in de weg
staan aan deze nationale regeling.
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Uit de rechtsoverwegingenvan het Hof

32. Om te beginnen zij eraan herinnerd dat
volgens vaste rechtspraak de lidstaten, of-
schoon de directe belastingen tot hun be-
voegdheid behoren, niettemin verplicht zijn
die bevoegdheid in overeenstemming met het
gemeenschapsrecht uit te oefenen (zie met
name arresten van 16 juli 1998, ICI, C-
264/96, Jur. p. I-4695, punt 19, en 15 januari
2002, Gottardo, C-55/00, Jur. p. I-413, punt
32).

De vrijheid van vestiging

33. Op grond van het arrest van 26 januari
1996, Werner (C-112/91, Jur. p. I-429), stelt
Riksskatteverket dat de onderhavige zaak
niet onder de door het Verdrag gegarandeer-
de fundamentele vrijheden valt omdat het
hier gaat om een interne situatie van een lid-
staat. De hoofdzaak betreft een wijziging in
de structuur van de deelnemingen in een eco-
nomische activiteit die in Zweden wordt ver-
richt, en na deze wijziging nog steeds in die
lidstaat wordt uitgeoefend.

34. Dit argument kan niet worden aanvaard.
De in het hoofdgeding bedoelde nationale be-
paling impliceert immers dat er een externe
component is die duidelijk relevant is voor de
door het Verdrag gegarandeerde vrijheid van
vestiging, namelijk voor aandelenoverdrach-
ten van type A de omstandigheid dat de over-
nemende vennootschap is gevestigd in een
andere lidstaat, en voor aandelenoverdrach-
ten van type B de omstandigheid dat een in
een andere lidstaat gevestigde vennootschap
een deelneming heeft in de overnemende
vennootschap, en dat deze externe compo-
nent ten grondslag ligt aan een verschil in be-
handeling in die lidstaat.

35. Derhalve moet in de eerste plaats worden
bezien of de in het hoofdgeding aan de orde
zijnde nationale bepaling een beperking van
de vrijheid van vestiging kan vormen in de
zin van artikel 43 EG.

36. Wat aandelenoverdrachten van type A
betreft, geeft de nationale bepaling een ande-
re behandeling, namelijk weigering de over-
drager uitstel van belastingheffing te verle-
nen over de meerwaarde die is gerealiseerd
op de onder de waarde overgedragen aande-
len, hetgeen hem geldelijk nadeel oplevert,
wanneer de overnemende vennootschap
waarin de overdrager een deelneming heeft,
haar zetel in een andere lidstaat heeft. Het
onthouden van dit fiscaal voordeel op grond
dat de overnemende vennootschap waarin de
belastingplichtige een deelneming heeft,
haar zetel in een andere lidstaat heeft, kan de
belastingplichtige er dan ook van weerhou-
den gebruik te maken van het hem bij artikel
43 EG verleende recht om zijn activiteit door
middel van een vennootschap in die andere
lidstaat te verrichten.

37. Deze ongelijke behandeling vormt dus
een beperking van de vrijheid van vestiging
van de onderdanen van de betrokken lidstaat
(evenals trouwens van die van de op het

grondgebied van die lidstaat wonende onder-
danen van andere lidstaten), die een deelne-
ming hebben in het kapitaal van een in een
andere lidstaat gevestigde vennootschap, al-
thans wanneer deze deelneming hun een zo-
danige invloed op de besluiten van de ven-
nootschap verleent dat zij de activiteiten
ervan kunnen bepalen (zie met name arresten
van 13 april 2000, Baars, C-251/98, Jur. p. I-
2787, punten 22 en 28-31; en 5 november
2002, Überseering, C-208/00, Jur. p. I-0000,
punt 77). Het is aan de verwijzende rechter
om na te gaan of in het hoofdgeding aan deze
voorwaarde is voldaan.

38. Wat aandelenoverdrachten van type B be-
treft, moet worden vastgesteld dat de onder-
havige nationale bepaling een beperking in
de zin van artikel 43 EG vormt van de vrij-
heid van vestiging van een in een andere lid-
staat gevestigde vennootschap, in casu een
Belgische naamloze vennootschap, die vol-
gens artikel 48 EG wordt gelijkgesteld met
een natuurlijke persoon die onderdaan is van
die lidstaat, die zijn activiteit wenst te ver-
richten door middel van een filiaal in deze lid-
staat (zie met name arresten van 15 mei 1997,
Futura Participations en Singer, C-250/95,
Jur. p. I-2471, punt 24; en 21 september
1999, Saint-Gobain ZN, C-307/97, Jur. p. I-
6161, punt 35). Zou de betrokken lidstaat uit-
stel van belastingheffing op de meerwaarde
mogen weigeren en daarmee de overdrager
een geldelijk voordeel onthouden, op grond
dat de moedervennootschap van de over-
nemende vennootschap in een andere lidstaat
is gevestigd, dan zou daarmee aan artikel 43
EG immers iedere inhoud worden ontnomen
(zie in deze zin met name arrest van 8 maart
2001, Metallgesellschaft e.a., C-397/98 en
C-410/98, Jur. p. I-1727, punt 42).

39. Bijgevolg betekent de toepassing van de
nationale bepaling zowel voor aandelenover-
drachten van type A, mits aan de in punt 37
van dit arrest genoemde voorwaarde is vol-
daan, als voor aandelenoverdrachten van ty-
pe B een beperking van de door het Verdrag
gegarandeerde vrijheid van vestiging.

40. Riksskatteverket stelt dat er in het hoofd-
geding een risico van belastingontwijking
bestaat dat voor de vrijheid van vestiging in
tweeërlei opzicht relevant is. In de eerste
plaats kan, gezien dit risico, betwijfeld wor-
den of de vrijheid van vestiging wel toepas-
selijk is, aangezien er in casu aanwijzingen
zijn voor mogelijk misbruik van deze vrij-
heid. In de tweede plaats, gesteld dat de vrij-
heid van vestiging in casu wel van toepassing
is, kan met een beroep op dit risico een even-
tuele beperking van die vrijheid worden ge-
rechtvaardigd, en wel om een dringende re-
den van algemeen belang.

41. Met betrekking tot een eventueel mis-
bruik van de vrijheid van vestiging merkt
Riksskatteverket op dat de verkrijging van
belastingvoordeel de enige reden is voor de
door verzoekers in het hoofdgeding voorge-
nomen aandelenoverdracht, en dat uit deze
overdracht blijkt van ernstige motieven van
belastingontwijking, voornamelijk gelet op

het feit dat X en Y de bevoegde belastingau-
toriteit om te beginnen hebben gevraagd of de
voorgenomen transactie moest worden ge-
kwalificeerd als belastingontwijking. Riks-
skatteverket is daarom van mening, op basis
van het arrest van 9 maart 1999, Centros C-
212/97, Jur. p. I-1459, punt 24), dat overeen-
komstig de rechtspraak van het Hof het Ko-
ninkrijk Zweden maatregelen mag treffen die
tot doel hebben te verhinderen dat sommigen
van zijn onderdanen van de krachtens het
Verdrag geschapen mogelijkheden profite-
ren om zich op onaanvaardbare wijze aan hun
nationale wetgeving te onttrekken en dat de
justitiabelen zich met oog op misbruik of be-
drog op het gemeenschapsrecht beroepen.

42. In dit verband dient erop te worden ge-
wezen dat, ofschoon de nationale rechterlijke
instanties van geval tot geval op basis van ob-
jectieve gegevens rekening kunnen houden
met misbruik of bedrog door de belangheb-
benden en hun in voorkomend geval een be-
roep op de betrokken bepalingen van ge-
meenschapsrecht kunnen ontzeggen, zij
evenwel bij de beoordeling van dergelijk ge-
drag ook het doel van de betrokken bepalin-
gen van gemeenschapsrecht in aanmerking
dienen te nemen (zie met name arrest Cen-
tros, reeds aangehaald, punt 25).

43. Geconstateerd moet worden dat de on-
derhavige nationale bepaling, doordat zij el-
ke aandelenoverdracht van type A of type B
categorisch en generiek uitsluit van uitstel
van belastingheffing, de nationale rechter
niet de mogelijkheid biedt om dit van geval
tot geval te onderzoeken, daarbij rekening
houdend met de bijzonderheden van het ge-
val. 

44. Voorts houdt het criterium dat de natio-
nale bepaling aanlegt om aandelenover-
drachten van type A en type B van het be-
wuste belastingvoordeel uit te sluiten – het
feit dat de overdracht plaatsvindt aan een
conform de wetgeving van een andere lid-
staat opgerichte vennootschap of aan een in
Zweden door zulk een vennootschap opge-
richt filiaal – verband met de uitoefening van
de door het Verdrag gegarandeerde vrijheid
van vestiging zelf, zodat het op zich geen
misbruik van het recht van vestiging kan op-
leveren (zie met name arrest Centros, reeds
aangehaald, punt 27). 

45. Een nationale bepaling als bedoeld in het
hoofdgeding, volgens welke een lidstaat alle
aandelenoverdrachten onder de waarde aan
een conform de wetgeving van een andere
lidstaat opgerichte vennootschap of aan een
op zijn grondgebied door zulk een vennoot-
schap opgericht filiaal, van een fiscaal voor-
deel uitsluit, kan dan ook niet worden ge-
rechtvaardigd op grond van mogelijk
misbruik van de vrijheid van vestiging.

46. In de tweede plaats moet worden bezien
of de beperkingen van de vrijheid van vesti-
ging die het gevolg zijn van deze nationale
bepaling, gerechtvaardigd kunnen zijn, in het
bijzonder gelet op de door Riksskatteverket
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aangevoerde redenen, zoals weergegeven in
punt 24 van dit arrest.

47. Blijkens de voorstukken van de nationale
bepaling, zoals door de verwijzende rechter
weergegeven (zie punt 6 van dit arrest), en de
opmerkingen van Riksskatteverket wordt
met de uitsluiting van het fiscaalvoordeel be-
staande in uitstel van belastingheffing over
de meerwaarde voor alle aandelenoverdrach-
ten van type A of type B, beoogd te voorko-
men dat die meerwaarde niet in Zweden
wordt belast, in het bijzonder indien de eige-
naar van aandelen in een Zweedse naamloze
vennootschap vóór zijn definitieve verhui-
zing naar het buitenland zijn aandelen onder
de waarde overdraagt aan een buitenlandse
vennootschap waarin de overdrager of een
van zijn verwanten rechtstreeks of indirect
een deelneming heeft, of aan een Zweedse
naamloze vennootschap waarin deze buiten-
landse rechtspersoon rechtstreeks of indirect
een deelneming heeft.

48. Riksskatteverket stelt dat het verschil in
fiscale behandeling dit doel beoogt en dat het
dus uit dien hoofde gerechtvaardigd is om
dringende redenen van algemeen belang, te
weten de noodzaak om de samenhang van het
belastingstelsel te garanderen, het risico van
belastingontwijking en de doeltreffendheid
van fiscale controles, alsmede door de ver-
dragsbepalingen inzake het vrije verkeer van
kapitaal, artikel 58, leden 1 en 2, EG. Deze
laatste bepaling kan immers ook beperkingen
van de vrijheid van vestiging in de zin van ar-
tikel 43 EG rechtvaardigen, ingevolge de
tweede alinea van dat artikel. 

49. In dit verband dient erop te worden ge-
wezen dat een beperking van de vrijheid van
vestiging, zoals de in geding zijnde nationale
bepaling, alleen kan worden gerechtvaardigd
indien er een rechtmatig doel mee wordt na-
gestreefd dat zich met het Verdrag verdraagt,
en indien zij gerechtvaardigd is uit hoofde
van dringende redenen van algemeen belang.
Daarenboven moet die beperking geschikt
zijn om het nagestreefde doel te verwezenlij-
ken, en mag zij niet verder gaan dan nodig is
voor het bereiken van dat doel (zie met name
arrest Futura Participations en Singer, reeds
aangehaald, punt 26, en de aldaar aangehaal-
de rechtspraak). 

50. Dat de belastinginkomsten als gevolg van
de verlening van dat belastingvoordeel voor
aandelenoverdrachten van type A en type B
lager zouden kunnen uitvallen, is niet een van
de in artikel 46 EG genoemde gronden en kan
niet worden beschouwd als een dringende
reden van algemeen belang die kan worden
ingeroepen ter rechtvaardiging van een onge-
lijke behandeling die in beginsel onverenig-
baar is met artikel 43 EG (zie met name reeds
aangehaalde arresten ICI, punt 28; Metall-
gesellschaft e.a., punt 59, en Saint-Gobain
ZN, punt 51). Dit doel is immers zuiver eco-
nomisch en kan dus volgens vaste recht-
spraak geen dringende reden van algemeen
belang vormen (zie met name arrest van 6 ju-
ni 2000, Verkooijen, C-35/98, Jur. p. I-4071,
punt 48).

51. Daarentegen volgt uit de rechtspraak van
het Hof dat de noodzaak om de samenhang
van het belastingstelsel te handhaven (zie ar-
resten van 28 januari 1992, Bachmann, C-
204/90, Jur. p. I-249, en Commissie/België,
C-300/90, Jur. p. I-305), de bestrijding van
belastingontwijking (zie reeds aangehaalde
arresten ICI, punt 26, en Metallgesellschaft
e.a., punt 57) en de doeltreffendheid van fis-
cale controles (zie met name arrest Futura
Participations en Singer, reeds aangehaald,
punt 31, en arrest van 8 juli 1999, Baxter e.a.,
C-254/97, Jur. p. I-4809, punt 18) dwingen-
de redenen van algemeen belang vormen, die
regelingen kunnen rechtvaardigen welke een
beperking van de door het Verdrag gegaran-
deerde fundamentele vrijheden inhouden (zie
met betrekking tot dergelijke rechtvaardi-
gingsgronden ingeroepen in het kader van
beperkingen in verband met een verschil in
behandeling op het gebied van de inkomsten-
belasting, met name arrest van 28 oktober
1999, Vestergaard, C-55/98, Jur. p. I-7641,
punt 23). 

52. Wat in de eerste plaats de door Riksskat-
teverket geponeerde rechtvaardigingsgrond
betreft die gebaseerd is op de noodzaak om de
samenhang van een belastingregeling te
handhaven, moet erop worden gewezen dat
er in de reeds aangehaalde zaken Bachmann
en Commissie/België, waarin het Hof heeft
erkend dat een dergelijke rechtvaardigings-
grond een beperking van de uitoefening van
de door het Verdrag gegarandeerde funda-
mentele vrijheden kon rechtvaardigen, een
rechtstreeks verband bestond tussen de af-
trekbaarheid van premies betaald in het kader
van ouderdoms- en overlijdensverzekerings-
contracten, en de heffing van belasting over
de door de verzekeraars uit hoofde van die
verzekeringen uit te keren bedragen, welk
verband behouden moest blijven om de sa-
menhang van de betrokken fiscale regeling te
verzekeren (zie met name arrest Vestergaard,
reeds aangehaald, punt 24, en de aldaar aan-
gehaalde rechtspraak).

53. In de onderhavige zaak, waar het Ko-
ninkrijk Zweden met andere lidstaten over-
eenkomsten tegen dubbele belastingheffing
heeft gesloten, bestaat de fiscale samenhang
niet op het niveau van de individuele per-
soon, door een strikte correlatie tussen het
uitstel van belastingheffing over de meer-
waarde en de uiteindelijke belasting daarvan,
maar is zij verschoven naar een ander niveau,
dat van de wederkerigheid van de in de over-
eenkomstsluitende staten toepasselijke voor-
schriften, welke in een dergelijke overeen-
komst zijn neergelegd en die berusten op
aanknopingsfactoren ter verdeling van de
heffingsbevoegdheid die de lidstaten bij ge-
breke van communautaire maatregelen nog
steeds vrij kunnen vaststellen, zoals in het
onderhavige geval is gebeurd (zie met name
arresten van 11 augustus 1995, Wielockx, C-
80/94, Jur. p. I-2493, punt 24, en Saint-Go-
bain ZN, reeds aangehaald, punt 57).

54. Ingevolge overeenkomsten tegen dubbe-
le belastingheffing zoals de Belgisch-Zweed-
se overeenkomst, meer in het bijzonder arti-

kel 13, paragraaf 4, dat overigens identiek is
aan hetzelfde artikel van het OESO-model-
verdrag, belast een staat in de regel alle meer-
waarde op aandelen die op zijn grondgebied
wonende overdragers verwerven, maar ziet
hij daartegenover af van belastingheffing
over de meerwaarde op aandelen die op het
grondgebied van de andere overeenkomst-
sluitende staat wonende overdragers verwer-
ven, en wel ongeacht of de overdrager bij een
eerdere overdracht van de betrokken aande-
len uitstel van belastingheffing is verleend.

55. Het risico van een definitief vertrek van
de overdrager in geval van een aandelen-
overdracht van type A, dat de in het hoofdge-
ding aan de orde zijnde nationale bepaling
door de uitsluiting van het uitstel van belas-
tingheffing beoogt te ondervangen, wordt
dus gedekt door artikel 13, paragraaf 4, van
de Belgisch-Zweedse overeenkomst, en wel
wederzijds, in die zin dat in dat geval alleen
de overeenkomstsluitende staat waarheen de
overdrager zijn woonplaats heeft verlegd, be-
voegd is tot het belasten van de betrokken
meerwaarde. 

56. Voorts creëert artikel 13, paragraaf 5, van
de Belgisch-Zweedse overeenkomst een we-
derkerig systeem waarin de fiscale aanspra-
ken van het Koninkrijk België en het Ko-
ninkrijk Zweden op het specifieke gebied van
de belasting van voordelen uit vervreemding
van aandelen zijn verdeeld. Deze bepaling
beoogt het geval te regelen waarop ook de on-
derhavige bepaling betrekking heeft, name-
lijk het risico van een definitieve verhuizing
van de overdrager naar de andere overeen-
komstsluitende staat in de context van een
aandelenoverdracht. Artikel 13, paragraaf 5,
van de Belgisch-Zweedse overeenkomst be-
paalt in wezen dat de overeenkomstsluitende
staat, in geval van een overdracht van aande-
len in een op zijn grondgebied gevestigde
vennootschap door zijn eigen onderdanen,
uitsluitend het recht verliest om belasting te
heffen over aandelenoverdrachten die meer
dan vijf jaar na de definitieve verhuizing van
de overdrager naar de andere overeenkomst-
sluitende staat hebben plaatsgevonden.

57. Hoe dan ook is de uitsluiting van uitstel
van belastingheffing voor aandelenover-
drachten van type A en type B, zoals neerge-
legd in de nationale bepaling, niet noodzake-
lijk voor en evenredig aan het met die
bepaling nagestreefde doel. 

58. Een eventueel probleem in verband met
de samenhang van de in het hoofdgeding aan
de orde zijnde belastingregeling zou een fun-
damenteel verschillende origine hebben dan
die waarom het ging in de zaken Bachmann
en Commissie/België. In die zaken bestond
namelijk het risico dat betalingen aan belas-
tingheffing door de lidstaat die het fiscaal
voordeel had verleend, zouden ontsnappen,
omdat zij door derden buiten die lidstaat, te
weten in het land van vestiging van die der-
den waren verricht. In een geval als het on-
derhavige echter houdt het risico verband
met het feit dat de belastinggrondslag kan
verdwijnen in een later stadium, na een de-
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finitieve verhuizing van de belastingplichtige
naar het buitenland.

59. Anders dan in de situatie die aanleiding
heeft gegeven tot de arresten Bachmann en
Commissie/België (zie arrest Bachmann,
punt 28, en arrest Commissie/België, punt
20), kan in een situatie als de onderhavige de
samenhang van de belastingregeling worden
verzekerd door minder beperkende of de
vrijheid van vestiging minder aantastende
maatregelen, die specifiek betrekking hebben
op het risico van een definitief vertrek van de
belastingplichtige, en wel voor alle typen van
aandelenoverdrachten waarvoor hetzelfde
objectieve risico bestaat. Dergelijke maatre-
gelen zouden bijvoorbeeld kunnen zijn het
creëren van een systeem van waarborgsom-
men of andere noodzakelijke garanties om
betaling van de belasting veilig te stellen bij
een definitieve verhuizing van de overdrager
naar het buitenland.

60. Wat vervolgens de door Riksskatteverket
geponeerde rechtvaardigingsgrond betreft
die is gebaseerd op het risico van belasting-
ontwijking en op de doeltreffendheid van fis-
cale controles, moet vooraf worden opge-
merkt dat, gelet op het met de nationale
bepaling beoogde doel, deze rechtvaardi-
gingsgronden op hetzelfde neerkomen. In ca-
su gaat het immers om een bepaling die be-
oogt te verzekeren dat de betrokken
meerwaarde inderdaad wordt belast en tege-
lijkertijd dat de controle op die belasting-
heffing doeltreffend is.

61. De bepaling heeft niet als specifiek doel,
een fiscaal voordeel uit te sluiten voor zuiver
kunstmatige belastingconstructies die tot
doel hebben de Zweedse belastingwetgeving
te omzeilen, maar is algemeen gericht tegen
situaties waarin om welke reden dan ook
aandelen onder de waarde worden overge-
dragen aan een conform de wetgeving van
een andere lidstaat opgerichte vennootschap
waarin de overdrager een deelneming heeft,
of aan een in het Koninkrijk Zweden door
zulk een vennootschap opgericht filiaal.

62. Een algemeen vermoeden van belasting-
fraude of -ontwijking kan evenwel niet
worden gebaseerd op het feit dat de over-
nemende vennootschap of haar moedermaat-
schappij in een andere lidstaat is gevestigd en
kan geen rechtvaardigingsgrond zijn voor
een fiscale maatregel die afbreuk doet aan de
uitoefening van een bij het Verdrag be-
schermde fundamentele vrijheid (zie in deze
zin arrest van 26 september 2000, Commis-
sie/België, C-478/98, Jur. p. I-7587, punt
45).

63. Hoe dan ook moet worden vastgesteld dat
met de door het Koninkrijk Zweden genomen
maatregel niet het doel kan worden bereikt
dat er kennelijk mee wordt beoogd, namelijk
dat de op de overgedragen aandelen gereali-
seerde meerwaarde inderdaad bij de overdra-
ger in Zweden wordt belast, met name indien
de overdracht plaatsvindt vóór de definitieve
verhuizing van de overdrager naar het bui-
tenland. In geval van aandelenoverdrachten

van type C heeft de overdrager immers in elk
geval recht op uitstel van belastingheffing
over de op de overgedragen aandelen gere-
aliseerde meerwaarde. In antwoord op een
vraag van het Hof heeft de Zweedse regering
niet weten aan te tonen dat er voor dit type
overdracht objectieve verschillen in situatie
zijn waardoor het potentiële risico dat voor
het heffen van belasting bij de overdrager in
Zweden ontstaat als gevolg van zijn defini-
tieve verhuizing naar het buitenland, wezen-
lijk anders is dan voor aandelenoverdrachten
van type A en type B.

64. Wat ten slotte het betoog van Riksskatte-
verket betreft, dat wanneer een bepaling van
nationaal recht op basis van artikel 58 EG ge-
rechtvaardigd voorkomt, de beperkingen van
de vrijheid van vestiging als gevolg van die
nationale bepaling eveneens als gerechtvaar-
digd moeten worden beschouwd, behoeft
slechts te worden geconstateerd dat hoe dan
ook, zoals blijkt uit punt 72 van dit arrest, op
artikel 58 EG geen beroep kan worden ge-
daan ter rechtvaardiging van de toepassing
van een nationale bepaling als de onderhavi-
ge.

65. Gelet op alle voorgaande overwegingen
moet op de prejudiciële vraag, voorzover zij
betrekking heeft op de bepalingen van het
Verdrag inzake de vrijheid van vesti-
ging,worden geantwoord dat de artikelen 43
EG en 48 EG in de weg staan aan een natio-
nale wettelijke regeling als bedoeld in het
hoofdgeding, die in geval van overdracht on-
der de waarde van aandelen van vennoot-
schappen de overdrager uitsluit van uitstel
van belastingheffing over de op die aandelen
gerealiseerde meerwaarde wanneer de over-
dracht plaatsvindt aan een buitenlandse
rechtspersoon waarin de overdrager recht-
streeks of indirect een deelneming heeft
– mits deze deelneming hem een zodanige in-
vloed op de besluiten van die buitenlandse
rechtspersoon verleent dat hij de activiteiten
ervan kan bepalen –, of aan een Zweedse
naamloze vennootschap die een filiaal is van
die buitenlandse rechtspersoon.

Het vrije verkeer van kapitaal

66. Gelet op het antwoord op de prejudiciële
vraag, met betrekking tot de verdragsbepa-
lingen inzake de vrijheid van vestiging, 
behoeft deze vraag, met betrekking tot de
verdragsbepalingen inzake het vrije kapitaal-
verkeer, slechts te worden behandeld voor-
zover de nationale bepaling vanuit het oog-
punt van deze laatste bepalingen kan leiden
tot een zelfstandige beperking, aangezien de
verdragsbepalingen inzake de vrijheid van
vestiging niet toepasselijk zijn.

67. Zoals uit de punten 38 en 65 van dit arrest
volgt, bevat de nationale bepaling voor aan-
delenoverdrachten van type B een niet-ge-
rechtvaardigde beperking van de vrijheid van
vestiging. Voor aandelenoverdrachten van
type A daarentegen volgt uit de punten 37 en
65 van dit arrest dat artikel 43 EG alleen aan
de nationale bepaling in de weg staat indien
de deelneming van de overdrager in de in een

andere lidstaat gevestigde overnemende ven-
nootschap hem een zodanige invloed op de
besluiten van die vennootschap verleent dat
hij de activiteiten ervan kan bepalen.

68. Voorzover de prejudiciële vraag betrek-
king heeft op de bepalingen betreffende het
vrije kapitaalverkeer behoeft zij dan ook
slechts beantwoording voor het geval dat, bij
een aandelenoverdracht van type A, artikel
43 EG niet van toepassing is omdat de deel-
neming van de overdrager in de in een ande-
re lidstaat gevestigde overnemende vennoot-
schap onvoldoende groot is.

69. Om te beginnen moet worden vastgesteld
dat de nationale bepaling niet als een zuiver
interne maatregel kan worden beschouwd,
daar zij van toepassing is in geval van kapi-
taalbewegingen tussen lidstaten die het ge-
volg zijn van de aandelenoverdracht onder de
waarde door een inwoner van de ene lidstaat
aan een vennootschap die is gevestigd in een
andere lidstaat, waarin de overdrager of een
van zijn verwanten rechtstreeks of indirect
een deelneming heeft.

70. Voorts staat vast dat de nationale bepa-
ling belastingplichtigen voor de Zweedse be-
lasting op meerwaarde ervan kan weerhou-
den aandelen onder de waarde over te dragen
aan in andere lidstaten gevestigde overne-
mende vennootschappen waarin zij recht-
streeks of indirect een deelneming hebben, en
dus voor die belastingplichtigen een beper-
king van de vrijheid van kapitaalverkeer in de
zin van artikel 56 EG vormt (zie in die zin met
name arrest van 26 september 2000, Com-
missie/België, reeds aangehaald, punt 18, en
de aldaar aangehaalde rechtspraak).

71. Derhalve moet worden nagegaan of een
dergelijke beperking gerechtvaardigd kan
zijn.

72. De rechtvaardigingsgronden die Riks-
skatteverket in verband met artikel 58 EG
heeft aangevoerd, zijn in wezen dezelfde als
die welke hij naar voren heeft gebracht ter
rechtvaardiging van de door de nationale be-
paling veroorzaakte beperkingen van de vrij-
heid van vestiging, te weten de samenhang
van de belastingregeling, de bestrijding van
belastingontwijking en de doeltreffendheid
van de fiscale controles (zie met betrekking
tot de verhouding tussen de door het Hof er-
kende dringende redenen van algemeen be-
lang en artikel 73 D, lid 1, sub a, EG-Verdrag
(thans artikel 58, lid 1, sub a, EG) het arrest
Verkooijen, reeds aangehaald, punten 43-
46). Om dezelfde redenen als die welke in de
punten 46 tot en met 63 van dit arrest zijn ge-
noemd met betrekking tot de vrijheid van
vestiging, kunnen die rechtvaardigingsgron-
den niet worden aanvaard met betrekking tot
de in punt 70 van dit arrest geconstateerde be-
perking van de vrijheid van kapitaalverkeer.

73. Indien derhalve in geval van een aande-
lenoverdracht van type A artikel 43 EG niet
in de weg staat aan de nationale bepaling,
omdat de deelneming van de overdrager in de
in een andere lidstaat gevestigde overnemen-
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de vennootschap onvoldoende groot is,
vormt deze nationale bepaling in elk geval
een beperking van de vrijheid van kapitaal-
verkeer in de zin van artikel 56 EG die niet
kan worden gerechtvaardigd op grond van ar-
tikel 58 EG.

74. Gelet op alle voorgaande overwegingen
moet op de prejudiciële vraag, voorzover zij
betrekking heeft op de verdragsbepalingen
inzake het vrije kapitaalverkeer, worden ge-
antwoord, dat de artikelen 56 EG en 58 EG in
de weg staan aan een nationale wettelijke re-
geling als bedoeld in het hoofdgeding, die in
geval van overdracht onder de waarde van
aandelen van vennootschappen de overdra-
ger uitsluit van uitstel van belastingheffing
over de op die aandelen gerealiseerde meer-
waarde wanneer de overdracht plaatsvindt
aan een buitenlandse rechtspersoon waarin
de overdrager rechtstreeks of indirect een
deelneming heeft die hem niet een zodanige
invloed op de besluiten van die buitenlandse
rechtspersoon verleent dat hij de activiteiten
ervan kan bepalen.

75. Derhalve moet de vraag worden beant-
woord als volgt:
–  de artikelen 43 EG en 48 EG staan in de
weg aan een nationale wettelijke regeling als
bedoeld in het hoofdgeding, die in geval van
overdracht onder de waarde van aandelen
van vennootschappen de overdrager uitsluit
van uitstel van belastingheffing over de op
die aandelen gerealiseerde meerwaarde wan-
neer de overdracht plaatsvindt aan een bui-
tenlandse rechtspersoon waarin de overdra-
ger rechtstreeks of indirect een deelneming
heeft – mits deze deelneming hem een zoda-
nige invloed op de besluiten van die buiten-
landse rechtspersoon verleent dat hij de acti-
viteiten ervan kan bepalen –, of aan een
Zweedse naamloze vennootschap die een fi-
liaal is van zulk een buitenlandse rechtsper-
soon; 
–  de artikelen 56 EG en 58 EG staan in de
weg aan een nationale wettelijke regeling als
bedoeld in het hoofdgeding, die in geval van
overdracht onder de waarde van aandelen
van vennootschappen de overdrager uitsluit
van uitstel van belastingheffing over de op
die aandelen gerealiseerde meerwaarde wan-
neer de overdracht plaatsvindt aan een bui-
tenlandse rechtspersoon waarin de overdra-
ger rechtstreeks of indirect een deelneming
heeft die hem niet een zodanige invloed op de
besluiten van die buitenlandse rechtspersoon
verleent dat hij de activiteiten ervan kan be-
palen.

Noot

1. Een natuurlijk persoon die aandelen heeft
in een in het binnenland gevestigde vennoot-
schap kan in de regel belastingheffing ont-
wijken door eerst te emigreren naar een an-
dere (lid)staat, om vervolgens zijn aandelen
te vervreemden. In de regel zullen de lidstaat
waaruit hij vertrekt en de lidstaat waar hij
naar toe verhuist een bilateraal belastingver-
drag hebben afgesloten met een artikel ver-
gelijkbaar met art. 13 lid 4 van the OECD
Model Tax Convention on Income and Capi-

tal (hierna: OESO-modelverdrag), het ver-
drag dat model staat voor de meeste belas-
tingverdragen. Dit betekent dat de lidstaat
waaruit hij vertrekt geen belasting meer kan
heffen over de meerwaarde op de aandelen.
Belastingheffing is dan net als in art. 13 lid 4
OESO-modelverdrag toegewezen aan de
(nieuwe) woonstaat.

2. Om dergelijk ontwijkingsgedrag tegen te
gaan introduceren de lidstaten allerlei emi-
gratieheffingen die inwerkingtreden op het
moment van emigratie. In de onderhavige ca-
sus is een bijzondere en wel heel rigoureuze
Zweedse ‘emigratieheffing’ aan de orde. Op
het moment dat een natuurlijk persoon zijn
aandelen beneden de waarde in het economi-
sche verkeer verkoopt aan een Zweedse ven-
nootschap (vennootschap B) waarin hij zelf
aandelen heeft, volgt er geen belastingheffing
(het HvJ EG noemt dit: aandelenoverdrach-
ten type C). Zweden gaat er dan vanuit dat bij
verkoop van de aandelen in vennootschap B
de meerwaarde alsnog wordt belast. Er volgt
echter wel belastingheffing over de werkelij-
ke waarde van de aandelen indien de natuur-
lijk persoon zijn aandelen verkoopt aan een in
het buitenland gevestigde vennootschap
waarin hij aandelen heeft (aandelenover-
drachten type A), of aan een in Zweden ge-
vestigde vennootschap waarin buitenlandse
aandeelhouders participeren (aandelenover-
drachten type B). Zweden rechtvaardigt dit
verschil in behandeling doordat getracht
wordt te voorkomen dat een natuurlijk per-
soon de belasting ontwijkt door eerst zijn
aandelen te verkopen aan een buitenlandse
vennootschap (of aan een Zweedse vennoot-
schap gehouden door buitenlandse aandeel-
houders) en vervolgens emigreert.

3. Duidelijk wordt dat de Zweedse antimis-
bruikmaatregel veel te algemeen is. Hoewel
Zweden betoogt dat getracht wordt om belas-
tingontwijking door emigratie tegen te gaan,
knoopt de belastingheffing al aan bij de ver-
koop van de aandelen, dus nog vóórdat van
emigratie sprake is. De regeling is dus hele-
maal niet geschikt om belastingontwijking
bij emigratie tegen te gaan. Daarnaast is al-
leen sprake van belastingheffing indien bij de
verkoop van de aandelen een buitenlands ele-
ment in het spel is (namelijk bij verkoop van
de aandelen aan een in het buitenland geves-
tigde vennootschap – type A –, dan wel aan
een in Zweden gevestigde vennootschap met
buitenlandse aandeelhouders – type B), ter-
wijl de gevreesde belastingontwijking door
emigratie zich ook kan voordoen na een aan-
delenoverdracht zonder buitenlands element,
dus bij verkoop aan een in Zweden gevestig-
de vennootschap (type C).1 Het HvJ EG door-
zag deze problematiek en vroeg de Zweedse
regering om opheldering. Die kon Zweden
niet geven. Het HvJ EG constateerde dan ook
dat de Zweedse regering niet heeft weten aan
te tonen dat er voor aandelenoverdrachten
zonder buitenlands element (type C), objec-
tieve verschillen in situatie zijn waardoor het
potentiële risico van belastingontwijking bij
emigratie wezenlijk anders is dan voor aan-
delenoverdrachten van type A en B (zie para-
graaf 63 van het arrest). De regeling was dus

ook nog eens willekeurig. Het HvJ EG had
dus kunnen constateren dat sprake was van
discriminerende antimisbruikwetgeving die
niet geschikt en willekeurig was en daarom in
strijd met de verdragsvrijheden. In feite doet
het HvJ EG dat ook, maar de manier waarop
geeft mij reden om enkele opmerkingen te
maken:

4. Na vast te hebben gesteld dat de nationale
bepaling een beperking van de vrijheid van
vestiging vormt, gaat het HvJ EG in op de
aangevoerde rechtvaardigingsgronden. Zwe-
den beroept zich in dit kader op de bestrijding
van belastingontwijking en wijst erop dat de
overdracht van de aandelen alleen is ingege-
ven om de belasting te ontwijken en niet om
gebruik te maken van de vrijheid van vesti-
ging (zie r.o. 41). Dat een lidstaat antimis-
bruikmaatregelen kan nemen blijkt onder
meer uit het Centros-arrest,2 waarin het HvJ
EG overwoog dat een ‘lidstaat stellig maatre-
gelen (kan) treffen die tot doel hebben te ver-
hinderen, dat sommige van zijn onderdanen
van de krachtens het Verdrag geschapen mo-
gelijkheden profiteren om zich op onaan-
vaardbare wijze aan hun nationale wetgeving
te onttrekken en dat de justitiabelen zich met
het oog op misbruik of bedrog op het ge-
meenschapsrecht kunnen beroepen’. Gere-
aliseerd moet worden dat op gebieden waar
het gemeenschapsrecht van toepassing is
maar geen sprake is van harmonisatie of uni-
ficatie van regelgeving en de lidstaten dus
nog bevoegd blijven om regelgeving vast te
stellen (zoals bij de directe belastingen3), de
vraag of sprake is van nationale belasting-
ontwijking en misbruik van het gemeen-
schapsrecht twee kanten van dezelfde me-
daille zijn. De overheid zal namelijk van
oordeel zijn dat sprake is van ontwijking van
de nationale belasting waarbij het gemeen-
schapsrecht wordt misbruikt. Mijns inziens
kunnen de vragen of een bepaling gerecht-
vaardigd is omdat sprake is van belastingont-
wijking dan wel of sprake is van misbruik van
gemeenschapsrecht in dergelijke situaties
dan ook niet los van elkaar worden gezien.

5. Opmerkelijk is dan ook dat het HvJ EG in
het onderhavige arrest misbruik van het ge-
meenschapsrecht (punt 41-48) en de recht-
vaardigingsgrond inzake de bestrijding van
belastingontwijking (punt 60-64) apart be-
handelt. In beide gevallen wordt de nationale
regeling grotendeels om dezelfde redenen,
maar met andere woorden, onevenredig ge-
acht. Bij de behandeling van het vermeende
misbruik van gemeenschapsrecht omdat de
regeling ‘categorisch en generiek’ bepaalde
transacties uitsluit en de ‘nationale rechter
niet de mogelijkheid biedt om dit van geval
tot geval te onderzoeken’. Bij de behandeling
van de vermeende belastingontwijking om-
dat de nationale regeling niet specifiek ziet op
‘zuiver kunstmatige belastingconstructies’,
maar in het ‘algemeen’ is gericht tegen elke
aandelenoverdracht met een buitenlands ele-
ment ‘om welke reden dan ook’ en daarnaast
willekeurig is. Mijns inziens had het HvJ EG
kunnen volstaan met de bespreking van de
rechtvaardigingsgrond inzake de bestrijding
van belastingontwijking en hierbij gelijk
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kunnen opmerken dat in casu daar geen spra-
ke van is omdat geen misbruik, maar gewoon
gebruik van het vrije verkeer van vestiging
wordt gemaakt. Of bedoelt het HvJ EG in we-
zen te zeggen dat belastingontwijking ook
bestreden kan worden indien geen sprake is
van misbruik van het gemeenschapsrecht?
En dus belastingontwijking en misbruik van
gemeenschapsrecht niet verschillende kan-
ten van dezelfde medaille zijn? Dit zou op ge-
spannen voet staan met vaste rechtspraak zo-
als het Kefalas-arrest4 waarin het HvJ EG
nationale maatregelen toestond, mits de vol-
le werking en de eenvormige toepassing van
de gemeenschapsbepalingen in de lidstaten
niet in gevaar komt en in het bijzonder de
strekking van het gemeenschapsrecht niet
wordt gewijzigd en de nagestreefde doelstel-
lingen niet in gevaar komt. Of, zoals in Cen-
tros, geen sprake kan zijn van misbruik in-
dien gebruik wordt gemaakt van een recht die
‘inherent’ is aan de uitoefening, binnen een
gemeenschappelijke markt, van de door het
Verdrag gewaarborgde vrijheid van vesti-
ging. Hieruit lijkt men te kunnen opmaken
dat een lidstaat geen misbruik mag veronder-
stellen in het geval gewoon gebruik wordt ge-
maakt van het gemeenschapsrecht. Met an-
dere woorden: onttrekking aan het nationale
recht en misbruik van gemeenschapsrecht
zijn niet van elkaar los te koppelen. Het HvJ
EG doet dit echter in het onderhavige arrest
wel en de vraag is of hier een reden voor is.
Wil het HvJ EG de lidstaten de mogelijkheid
geven om belastingontwijking te bestrijden
ook wanneer geen sprake is van misbruik van
gemeenschapsrecht? Of houdt het HvJ EG
zich gewoonweg niet bezig met de hiervoor
beschreven dogmatiek? Toekomstige recht-
spraak zal opheldering moeten brengen.

6. Naast de rechtvaardigingsgrond betreffen-
de de bestrijding van belastingontwijking,
werd de nationale regel verdedigd met een
beroep op de noodzaak om de samenhang 
van het belastingstelsel te handhaven, bekend
uit de arresten Bachmann5 en Commissie/
België.6 Onder deze rechtvaardigingsgrond
gaat het om de samenhang tussen enerzijds
het verlenen van een bepaald fiscaal voordeel
(bijvoorbeeld het verlenen van aftrek van
pensioenpremies of het niet belasten van een
nog niet-gerealiseerde meerwaarde op aan-
delen) en de latere compensatie van dit voor-
deel door een fiscale heffing7 (belasting op de
pensioenuitkeringen; belasting op de meer-
waarde van aandelen bij daadwerkelijke ver-
vreemding). In punt 58 van het arrest gaat het
HvJ EG in op het verschil tussen de onderha-
vige zaak en op de zaken Bachmann en Com-
missie/België. In deze laatste zaken ging het
volgens het Hof om ‘het risico dat betalingen
aan belastingheffing door de lidstaat die het
fiscaal voordeel had verleend (aftrek van pre-
mies door België), zouden ontsnappen, om-
dat zij door derden buiten die lidstaat, te we-
ten in het land van vestiging van die derden
waren verricht’. Terwijl het in het onderhavi-
ge geval gaat om het risico dat geen belasting
meer kan worden geheven, in een later sta-
dium, namelijk na een definitieve verhuizing
van de belastingplichtige naar het buitenland.
Dit lijkt een belangrijk verschil om in de on-

derhavige zaak anders te oordelen. Dit is het
echter niet. Uit punt 58 van het arrest blijkt
namelijk dat het HvJ EG ervan uitgaat dat de
casus in Bachmann betrekking had op een be-
lastingplichtige die niet in België woonde en
aan een buitenlandse verzekeringmaatschap-
pij premies betaalde. Zowel de belasting-
plichtige als de verzekeringsmaatschappij
bevonden zich dus buiten België. Dit is ech-
ter onjuist. Bachmann woonde wel degelijk
in België. Zolang Bachmann in België bleef
wonen was er dus niets aan de hand en kon
België gewoon de latere verzekeringsuitke-
ring belasten. Pas bij emigratie naar het bui-
tenland had België een potentieel probleem
gehad. De zaak Bachmann en de onderhavi-
ge zaak verschillen dus helemaal niet zoveel
van elkaar als het HvJ EG veronderstelt. Ei-
genlijk had Bachmann zijn zaak helemaal
niet mogen winnen, maar had het HvJ EG, net
als in de onderhavige zaak (zie nader hierna),
hem er op moeten wijzen dat er minder be-
perkende regelgeving mogelijk is. Indien
Bachmann daadwerkelijk zou emigreren zou
België een emigratieheffing kunnen opleg-
gen. Dit zou minder belemmerend zijn dan
een algehele aftrekweigering bij premiebe-
taling aan een buitenlandse verzekerings-
maatschappij zoals destijds werd toegestaan.
Hoe dan ook, het lijkt erop dat het HvJ EG het
Bachmann-arrest heeft gewezen met andere
feiten voor ogen, dan wel duidelijk is dat het
HvJ EG op dit moment (en onjuist) bij het
Bachmann-arrest andere feiten in gedachten
heeft. Dit zet het arrest, tien jaar na dato, op
zijn minst gezegd, wel in een geheel ander
licht.

7. Een laatste opmerking over heffingen bij
emigratie van een aandeelhouder. Emigratie-
heffingen worden alleen toegepast bij emi-
gratie, en zijn dus discriminerend want alleen
van toepassing op het moment dat een aan-
deelhouder gebruikmaakt van het vrije ver-
keer van vestiging, kapitaal, of, wellicht, van
het vrije verkeer als burger van de Unie. In
het onderhavige arrest lijkt het HvJ EG be-
paalde emigratieheffingen in het algemeen
toe te staan onder de rechtvaardiging be-
treffende de noodzaak om de samenhang van
het belastingsysteem te handhaven. Hoewel
het HvJ EG in casu Zweden terecht had kun-
nen wijzen met de opmerking dat de onder-
havige regeling helemaal niet op emigratie
situaties ziet, gaat het HvJ EG in dit arrest
verrassend uitgebreid op deze problematiek
in. Het HvJ EG geeft aan dat voor het pro-
bleem van belastingontwijking bij emigratie-
heffingen minder beperkende regels kunnen
worden toegepast zoals bijvoorbeeld ‘het
creëren van een systeem van waarborgsom-
men of andere noodzakelijke garanties om
betaling van de belasting veilig te stellen bij
een definitieve verhuizing van de overdrager
naar het buitenland’. Het HvJ EG lijkt geïn-
spireerd te zijn door de opmerkingen in deze
zaak van X en Y en wellicht de Nederlandse
regering. Nederland kent namelijk bij emi-
gratieheffingen van een aandeelhouder een
emigratieheffing in de vorm van een zoge-
noemde conserverende aanslag. Bij emigra-
tie wordt een aanslag opgelegd, maar indien
voldoende zekerheid wordt gesteld, wordt de

aanslag de eerste tien jaar niet ingevorderd.
Na tien jaar vervalt de aanslag. Met de hier-
voor aangehaalde overweging lijkt het HvJ
EG een dergelijke regeling in gedachten te
hebben. Hoewel een conserverende aanslag
zeker minder belemmerd is, is het de vraag of
het HvJ EG de noodzakelijkheid van emigra-
tieheffingen bij emigratie van een aandeel-
houder wel goed doordacht heeft. Zo is een
zekerheidsstelling (garanties/waarborgsom-
men) bij emigratie nodig omdat een lidstaat
anders een invorderingsprobleem kan heb-
ben (dus niet zozeer een probleem met de sa-
menhang van het fiscale stelsel). De vraag is
echter of een zekerheidsstelling wel altijd
noodzakelijk is. Zo wordt de invorderingpro-
blematiek vaak al ondervangen in bilaterale
verdragen. Het in deze zaak toepasselijke bi-
laterale belastingverdrag tussen Zweden en
België kent bijvoorbeeld een bepaling inzake
wederzijdse bijstand bij invordering (art. 27).
De noodzakelijkheid van de zekerheidstel-
ling wordt verder ondermijnd door het feit dat
tegenwoordig op grond van gemeenschaps-
recht binnen de Gemeenschap ook voor de di-
recte belastingen grensoverschrijdend kan
worden ingevorderd.8 Ten slotte moet wor-
den opgemerkt dat het maar de vraag is of
emigratieheffingen bij emigratie van een aan-
deelhouder strikt genomen wel nodig zijn. De
problematiek kan namelijk ook worden op-
gelost door een beperkte verlengde belas-
tingplicht, dat wil zeggen door de belasting-
plicht (voor de vermogenswinst op de
aandelen) na emigratie gewoon door te laten
lopen en pas belasting te gaan heffen op het
moment van daadwerkelijk vervreemding
van de aandelen. Dan creëert men pas echt
gelijkheid met niet-emigrerende belasting-
plichtigen, want die zijn ook pas belasting
verschuldigd bij daadwerkelijke vervreem-
ding van de aandelen. Opmerkelijk is dat juist
Zweden een verlengde belastingplicht kent.9

Hoe dan ook, in de lopende De Lasteyrie du
Saillant-zaak10 komt de vraag aan de orde of
de Franse conserverende aanslag bij emigra-
tie van grootaandeelhouders op nog niet-ge-
realiseerde vermogenswinst op aandelen, in
strijd is met het vrije verkeer. A-G Mischo
heeft op 13 maart 2003 inmiddels al geoor-
deeld dat sprake is van een ongerechtvaar-
digde belemmering van het vrije verkeer.

D.M. Weber 

Voetnoten

1. Voor de duidelijkheid: na verkoop van de aan-
delen aan een vennootschap in Zweden (waarin
men zelf aandelen heeft) kan men emigreren.
Indien men emigreert naar een land waarmee
een bilateraal belastingverdrag is afgesloten met
een artikel vergelijk met art. 13 lid 3 OESO-
modelverdrag, kan Zweden niet meer heffen bij
later vervreemding van de aandelen (aangezien
het heffingsrecht dan aan de nieuwe woonstaat
is toegewezen).
2. Zaak C-212/97, Centros, Jur. 1999, p. I-1459,
SEW 2000, p. 221, (m.nt. Timmermans).
3. Vergelijk de opmerking van het HvJ EG in
par. 33 in zaak C-250/95, Futura Participations,
FED 1998-365, (m.nt. Weber).
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4. Zaak C-367/96, Kefalas, Jur. 1998, p. I-2843,
SEW 1999, p. 175, (m.nt. Schutte-Veenstra).
5. Zaak C-204/90, Bachmann, Jur. 1992,
p. I-249, SEW 1995, p. 405 (m.nt. Burgers).
6. Zaak C-300/90, Commissie/België, Jur. 1992,
p. I-305, SEW 1995, p. 405 (m.nt. Burgers).
7. Zie par. 57 in zaak C-35/98, Verkooijen, Jur.
2000, p. I-4071, SEW 2001, p. 154 (m.nt. van
den Hurk).
8. Richtlijn 2001/44/EG van de Raad van 15 juni
2001 tot wijziging van Richtlijn 76/308/EEG
betreffende de wederzijdse bijstand inzake de
invordering van schuldvorderingen die voort-
vloeien uit verrichtingen die deel uitmaken van
het financieringsstelsel van het Europees Oriën-
tatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, als-
mede van landbouwheffingen en douanerech-
ten, evenals van schuldvorderingen uit hoofde
van de belasting over de toegevoegde waarde en
van bepaalde accijnzen.
9. Zie hierover: IFA 2002 Oslo Congress,
Cahiers de droit fiscal international, the tax
treatment of transfer of residence by individuals,
Kluwer: The Netherlands, p. 49-50 en p. 509-
531.
10. Zaak C-9/02, de Lasteyrie du Saillant.

Zaak C-12/00, Commissie van de
Europese Gemeenschappen t. Koninkrijk
Spanje 

Niet-nakoming – Vrij verkeer van goederen –
Richtlijn 73/241/EEG – Cacao- en chocola-
deproducten die andere vetten dan cacaobo-
ter bevatten – Producten die in de lidstaat
van vervaardiging op regelmatige wijze zijn
vervaardigd en onder de verkoopbenaming
´chocolade´ in de handel zijn gebracht – Ver-
bod om producten onder deze benaming in de
lidstaat van verkoop in de handel te brengen

Arrest van 16 januari 2003 (Chocoladericht-
lijn), n.n.g.

Inleiding

De uitspraak van het Hof betreft een inbreuk-
procedure van de Commissie tegen Spanje.
Dezelfde dag heeft het Hof uitspraak gedaan
in een soortgelijke zaak tegen Italië (zaak C-
14/00). De Spaanse en Italiaanse wet verbie-
den het toevoegen van andere plantaardige
vetten dan cacaoboter aan cacao- en chocola-
deproducten. Daarnaast mag in deze lidstaten
chocolade die andere plantaardige vetten
bevat, slechts verkocht worden onder de 
benaming ‘chocoladesurrogaat’ en niet als
‘chocolade’. Dit terwijl in de lidstaat van ver-
vaardiging deze producten wel onder de be-
naming ‘chocolade’ worden verkocht. Het is
in deze zaken de vraag of dergelijke nationa-
le regelingen zijn toegestaan op grond van de
richtlijn 73/241/EEG inzake de voor
menselijke voeding bestemde cacao- en
chocoladeproducten (hierna: de Chocolade-
richtlijn).1 Hoewel deze zaken in wezen veel
op elkaar lijken, zijn er kleine verschillen met
betrekking tot het verweer van partijen. Voor
deze noot is het niet relevant om op deze ver-
schillen in te gaan. Deze noot beperkt zich tot
de vraag met betrekking tot de reikwijdte van
harmonisatie van de Chocoladerichtlijn. Nog

opmerking verdient het dat deze uitspraak in
de lijn ligt van het Europese consumenten-
beleid dat uitgaat van zogenoemde ‘consu-
menten autonomie’, wat inhoudt dat – onder
andere door het geven van informatie – de
consument heel goed zijn eigen keuzes kan
maken. Misleiding van de consument wordt
daarom niet snel aangenomen. Er moet van
worden uitgegaan, dat de consument, wiens
aankoopbeslissing wordt bepaald door de
samenstelling van de betrokken producten,
eerst de lijst van ingrediënten leest.2

Arrest

(...)

Toepasselijke bepalingen

Bepalingen van gemeenschapsrecht

(...)

3. De vijfde overweging van deze richtlijn
bepaalt dat het niet mogelijk is, in deze richt-
lijn alle voor levensmiddelen geldende bepa-
lingen te harmoniseren welke het handels-
verkeer in cacao- en chocoladeproducten
kunnen belemmeren, doch dat het aantal be-
lemmeringen dat daardoor blijft voortbe-
staan, stellig geleidelijk zal verminderen
naarmate de nationale bepalingen inzake le-
vensmiddelen worden geharmoniseerd.

4. Volgens de zevende overweging van richt-
lijn 73/241 is in sommige lidstaten het ge-
bruik van andere plantaardige vetten dan ca-
caoboter in chocoladeproducten toegestaan
en wordt van deze machtiging in ruime mate
gebruik gemaakt; nu kan echter nog niet wor-
den beslist of en op welke voorwaarden het
gebruik van deze vetten tot de gehele Ge-
meenschap kan worden uitgebreid, aange-
zien het niet mogelijk is om aan de hand van
de momenteel beschikbare economische en
technische gegevens een definitief standpunt
te bepalen en de situatie bijgevolg in het licht
van de toekomstige ontwikkeling opnieuw
zal moeten worden bezien.

5. Artikel 1 van richtlijn 73/241 luidt:
In de zin van deze richtlijn verstaat men on-
der cacao- en chocoladeproducten de in de
bijlage I omschreven, voor menselijke voe-
ding bestemde producten.

6. Artikel 10, lid 1, van richtlijn 73/241 be-
paalt:
De lidstaten treffen de nodige maatregelen
opdat de handel in de in artikel 1 bedoelde
producten die overeenkomen met de in deze
richtlijn en haar bijlage I vervatte definities
en regels, niet kan worden belemmerd door
de toepassing van de nationale, niet gehar-
moniseerde bepalingen inzake de samenstel-
ling, bereidingswijzen, de presentatie of de
etikettering van uitsluitend deze producten of
van levensmiddelen in het algemeen. 

7. Artikel 14, lid 2, sub a, van richtlijn 73/241
luidt:
Deze richtlijn laat onverlet de nationale wet-
telijke voorschriften die

a) het toevoegen van andere plantaardige vet-
ten dan cacaoboter aan de verschillende in
bijlage I omschreven chocoladeproducten
momenteel toestaan of verbieden. De Raad
neemt, op voorstel van de Commissie, drie
jaar na de kennisgeving van deze richtlijn,
een besluit over de vraag of en op welke voor-
waarden het gebruik van deze vetten tot de
gehele Gemeenschap kan worden uitgebreid. 

8. Bijlage I, lid 1, punt 1.16, van richtlijn
73/241 omschrijft chocolade als het product,
verkregen uit cacaokernen, cacaomassa, ca-
caopoeder of mager cacaopoeder en sacharo-
se, met of zonder toevoeging van cacaoboter,
waarvan, onder voorbehoud van de definities
van chocoladehagelslag, Giandujachocolade
met hazelnoten en chocoladecouverture, het
gehalte aan droge cacaobestanddelen (...) ten
minste 35 % bedraagt, aan vetvrije droge ca-
caobestanddelen ten minste 14 % en aan ca-
caoboter ten minste 18 %, welke percentages
worden berekend na aftrek van het gewicht
van de in de paragrafen 5 tot en met 8 ge-
noemde toevoegingen.

9. Bijlage I, lid 7, sub a, eerste alinea, van
richtlijn 73/241 luidt: 
Onverminderd artikel 14, lid 2, sub a, mogen
voor menselijke consumptie geschikte stof-
fen met uitzondering van meel en zetmeel,
alsmede van vetten en bereidingen daarvan
die niet uitsluitend van melk afkomstig zijn,
worden toegevoegd aan chocolade, huis-
houdchocolade, chocoladecouverture, melk-
chocolade, huishoudmelkchocolade, melk-
chocoladecouverture en witte chocolade.

10. Krachtens artikel 7, eerste alinea, van
richtlijn 2000/36/EG van het Europees Parle-
ment en de Raad van 23 juni 2000 inzake ca-
cao- en chocoladeproducten voor menselijke
consumptie (PbEG L 197, p. 19), wordt richt-
lijn 73/241 per 3 augustus 2003 ingetrokken.

Bepalingen van nationaal recht

18. Bij Real Decreto nr. 822/1990 van 22 ju-
ni 1990 (BOE nr. 154 van 28 juni 1990, blz.
3399; hierna: koninklijk decreet 822/1990) is
de Reglamentación Técnico-Sanitaria para la
elaboración, circulación y comercio del ca-
cao y chocolate (technisch-gezondheidskun-
dige regeling voor het vervaardigen, het in de
handel brengen en de verkoop van cacao en
chocolade) goedgekeurd. 

19. Artikel 2, lid 16, van deze regeling, met
het opschrift Omschrijvingen en benamin-
gen, omschrijft chocolade als het product,
verkregen uit cacaokernen, cacaomassa, ca-
caopoeder of mager cacaopoeder en sacharo-
se, met of zonder toevoeging van cacaoboter,
waarvan, onder voorbehoud van de omschrij-
vingen van chocoladehagelslag, Gianduja-
chocolade met hazelnoten en chocolade-
couverture, het gehalte aan droge cacao-
bestanddelen ten minste 35 % bedraagt, aan
vetvrije droge cacaobestanddelen ten minste
14 % en aan cacaoboter ten minste 18 % (...).

20. Voorts bepaalt artikel 4, lid 1, van deze re-
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geling, met het opschrift Verboden bewer-
kingen:
Het is verboden in de producten verkregen uit
cacaobonen, cacaokernen, cacaomassa, ca-
caokoeken en cacaopoeder:
– andere vetten dan cacaoboter te gebruiken;

(...)

21. Bij Real Decreto nr. 823/1990 van 22 ju-
ni 1990 (BOE nr. 154 van 28 juni 1990, blz.
3407; hierna: koninklijk decreet 823/1990) is
de Reglamentación Técnico-Sanitaria para la
elaboración, circulación y comercio de pro-
ductos derivados de cacao, derivados de cho-
colate y sucedáneos de chocolate (technisch-
gezondheidskundige regeling voor het
vervaardigen, het in de handel brengen en de
verkoop van producten verkregen uit cacao
of chocolade en van chocoladesurrogaten)
goedgekeurd. 

22. Artikel 2, lid 7, van deze regeling, met het
opschrift Omschrijvingen en benamingen,
geeft volgende omschrijving: 
Chocoladesurrogaten: de bereidingen met
een speciale afmeting of vorm die wegens
hun presentatie, uitzicht of verbruik met cho-
colade kunnen worden verward, maar vol-
doen aan de bijzondere vereisten die in de (bij
koninklijk decreet 822/1990 goedgekeurde)
regeling voor het vervaardigen, het in de han-
del brengen en de verkoopvan cacao en cho-
colade voor deze bereidingen zijn vastge-
steld, (...) behoudens de volledige of
gedeeltelijke vervanging van de cacaoboter
door andere eetbare plantaardige vetten of de
al dan niet waterstofhoudende bestanddelen
ervan, en een duidelijk onderscheid qua eti-
kettering.

De precontentieuze procedure

23. Op 9 oktober 1989 meldde de Spaanse
regering, overeenkomstig richtlijn 83/189/
EEG van de Raad van 28 maart 1983 be-
treffende een informatieprocedure op het ge-
bied van normen en technische voorschriften
(PbEG L 109, blz. 8), bij de Commissie de –
naderhand goedgekeurde – ontwerpteksten
van koninklijke decreten 822/1990 en
823/1990 aan.

24. Uit de vergaderingen en de briefwisseling
die op deze aanmelding volgden, bleek dat de
Spaanse autoriteiten koninklijk decreet
822/1990 aldus uitleggen dat de producten
waaraan andere plantaardige vetten dan ca-
caoboter zijn toegevoegd, en die in de lidsta-
ten waar dergelijke toevoeging is toegestaan
op regelmatige wijze zijn vervaardigd, niet in
Spanje in de handel mogen worden gebracht
onder de benaming chocolade – waaronder
zij in de lidstaat van vervaardiging worden
verkocht -, maar enkel onder de benaming
chocoladesurrogaat.

25. Van mening dat dit een belemmering in-
houdt van het vrije verkeer van cacao- en
chocoladeproducten die in andere lidstaten
op regelmatige wijze zijn vervaardigd, zond
de Commissie, nadat zij het Koninkrijk Span-
je had aangemaand zijn opmerkingen te ma-

ken, op 29 juli 1998 een met redenen om-
kleed advies aan deze lidstaat, waarin deze
werd uitgenodigd binnen een termijn van
twee maanden na betekening ervan aan zijn
verplichtingen krachtens artikel 30 van het
Verdrag te voldoen.

26. Bij brief van 9 november 1998 antwoord-
de de Spaanse regering dat koninklijk decreet
822/1990 in overeenstemming was met richt-
lijn 73/241 en dat het in het met redenen om-
klede advies gestelde probleem via een – op
dat ogenblik reeds op handen zijnde – wijzi-
ging van deze richtlijn moest worden opge-
lost.

27. In deze omstandigheden besloot de Com-
missie het onderhavige beroep in te stellen.

Ten gronde 

Argumenten van partijen

28. Om te beginnen preciseert de Commissie
dat haar beroep is gericht tegen de bepalingen
van koninklijk decreet 822/1990 voorzover
deze volgens de Spaanse autoriteiten een ver-
bod behelzen om cacao- en chocoladepro-
ducten die andere plantaardige vetten dan ca-
caoboter bevatten en die in andere lidstaten
op regelmatige wijze zijn vervaardigden
worden verkocht, in Spanje onder de bena-
ming chocolade in de handel te brengen.

29. De Commissie wijst erop dat in zes lid-
staten producten onder de benaming choco-
lade worden vervaardigd waarvan het ge-
wicht voor 5 % uit andere plantaardige vetten
dan cacaoboter bestaat (Denemarken, Ier-
land, Portugal, Zweden, Finland en het Ver-
enigd Koninkrijk), en dat deze chocolade on-
der deze benaming in alle lidstaten, behalve
Spanje en Italië, wordt aanvaard en onder de-
ze benaming in richtlijn 73/241 is vermeld.

30. De Commissie merkt tevens op dat een
dergelijk product, wat de cacaobestanddelen
ervan betreft, beantwoordt aan de regels van
richtlijn 73/241 inzake de samenstelling van
chocolade. De toevoeging van andere vetten
dan cacaoboter gaat immers niet gepaard met
een verlaging van het door deze richtlijn vast-
gestelde minimumgehalte.

31. De zienswijze van de Spaanse regering
leidt dus tot een opdeling van de lidstaten in
twee groepen, namelijk een vrijhandelszone
voor chocolade die de lidstaten omvat waar
chocolade die andere plantaardige vetten dan
cacaoboter bevat onder de benaming choco-
lade in de handel mag worden gebracht, en
een zone met de lidstaten waar zuiverheids-
regels voor chocolade gelden, waar chocola-
de die andere plantaardige vetten dan cacao-
boter bevat niet mag worden vervaardigd en
ook niet onder de benaming chocolade in de
handel mag worden gebracht.

32. De Commissie preciseert dat niet richtlijn
73/241 maar de uitlegging daarvan door de
Spaanse regering, tot problemen leidt. Vol-
gens haar bevat richtlijn 73/241 geen defini-
tieve regeling inzake het gebruik, in de ge-

hele Gemeenschap, van andere plantaardige
vetten dan cacaoboter bij het vervaardigen
van cacao- en chocoladeproducten. Bij-
gevolg mag deze richtlijn niet aldus worden
uitgelegd dat zij een nationale regeling recht-
vaardigt die belet dat cacao- en chocolade-
producten die dergelijke plantaardige vetten
bevatten en die, conform deze richtlijn, in de
lidstaat van vervaardiging op regelmatige
wijze zijn vervaardigd en worden verkocht,
in de handel worden gebracht. Een dergelijke
nationale regeling moet dus aan artikel 30
van het Verdrag worden getoetst.

33. Dienaangaande stelt de Commissie dat de
uit de Spaanse regeling voortvloeiende ver-
plichting om de betrokken producten onder
de benaming chocoladesurrogaat te verko-
pen, de toegang van deze producten tot de
Spaanse markt in aanzienlijke mate belem-
mert, en bijgevolg een met artikel 30 van het
Verdrag strijdige maatregel van gelijke wer-
king als een kwantitatieve beperking is.

34. De verplichting om de verkoopbenaming
te wijzigen, leidt immers tot bijkomende be-
werkingen qua presentatie en etikettering, en
verhoogt bijgevolg de kosten voor de afzet in
Spanje. Daarnaast is de vermelding surrogaat
pejoratief, omdat zij steeds verwijst naar een
product dat tot doel heeft een ander product
te vervangen zonder zelf alle waardevolle ei-
genschappen van het vervangen product te
bezitten.

35. De Commissie stelt, onder verwijzing
naar de rechtspraak van het Hof en artikel 5,
lid 1, sub c, van richtlijn 79/112, zoals gewij-
zigd bij richtlijn 97/4, dat het gebruik van de
in de lidstaat van vervaardiging toegestane
verkoopbenaming slechts mag worden ver-
boden indien het betrokken product qua sa-
menstelling of vervaardiging zozeer verschilt
van de kenmerken van de producten die on-
der deze benaming in de Gemeenschap alge-
meen bekend zijn, dat het niet kan worden ge-
acht tot dezelfde categorie te behoren.

36. Volgens de Commissie wordt de aard van
een chocoladeproduct dat aan het door richt-
lijn 73/241 vastgestelde minimumgehalte
voldoet, door de toevoeging van andere
plantaardige vetten dan cacaoboter niet der-
mate fundamenteel gewijzigd dat het gebruik
van de benaming chocolade verwarring zou
doen ontstaan inzake de wezenlijke kenmer-
ken van dat product.

37. De Commissie betoogt bovendien dat de
Spaanse regeling niet door een dwingend
vereiste van consumentenbescherming kan
worden gerechtvaardigd, aangezien in casu
andere maatregelen ter behartiging van de
consumentenbelangen kunnen worden geno-
men die het vrije verkeer van cacao- en cho-
coladeproducten minder beperken, zoals het
toevoegen van een neutrale en objectieve
vermelding op het etiket die de consument er-
op attent maakt dat het product andere plant-
aardige vetten dan cacaoboter bevat.

38. De Spaanse regering is het eens met de
Commissie dat richtlijn 73/241 geen regeling
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bevat inzake het gebruik, in de Gemeen-
schap, van andere plantaardige vetten dan ca-
caoboter bij het vervaardigen van cacao- en
chocoladeproducten. Volgens haar blijkt
echter uit de omschrijving van chocolade in
bijlage I, lid 1, punt 1.16, van deze richtlijn,
dat de samenstelling van de producten die on-
der de benaming chocolade in de handel mo-
gen worden gebracht, door deze richtlijn vol-
ledig is geharmoniseerd, en dat de producten
die andere plantaardige vetten dan cacaobo-
ter bevatten niet voldoen aan de in deze richt-
lijn vervatte omschrijvingen en regels als be-
doeld in artikel 10, lid 1, ervan.

39. Zij meent dus dat de producten die ande-
re plantaardige vetten dan cacaoboter bevat-
ten, weliswaar in overeenstemming zijn met
de nationale regeling van de lidstaat van ver-
vaardiging, maar niet met richtlijn 73/241.
Op deze grond betwist zij dat de door haar
aangevoerde uitlegging de eenheid van de in-
terne markt bedreigt. Er bestaat immers geen
interne markt voor cacao- en chocoladepro-
ducten die andere plantaardige vetten dan ca-
caoboter bevatten, aangezien de lidstaten be-
voegd zijn inzake het gebruik van deze
vetten. In voorkomend geval mogen de lid-
staten dus de afzet op hun grondgebied van
dergelijke producten onder de verkoopbena-
ming chocolade verbieden, wanneer deze
producten niet voldoen aan de nationale re-
geling terzake.

(...)

42. De Spaanse regering betwist dat haar na-
tionale regeling een maatregel van gelijke
werking als een kwantitatieve beperking is.
Volgens haar gaat het enkel om een verkoop-
modaliteit als bedoeld in het arrest van 24 no-
vember 1993, Keck en Mithouard (C-267/91
en C-268/91, Jur. p. I-6097). Zij stelt met na-
me dat in casu aan de in dat arrest gestelde
voorwaarden is voldaan, aangezien de
Spaanse regeling betreffende de benaming
chocoladesurrogaat voor het in de handel
brengen van de cacao- en chocoladeproduc-
ten die andere plantaardige vetten dan cacao-
boter bevatten, zonder onderscheid voor de
nationale en buitenlandse marktdeelnemers
geldt, en de afzet van nationale en ingevoer-
de producten op dezelfde wijze beïnvloedt.

43. Volgens de Spaanse regering wordt de
toegang van de betrokken producten tot de
Spaanse markt in ieder geval niet door haar
nationale regeling bemoeilijkt.

44. In de eerste plaats betoogt zij dat de term
chocoladesurrogaat slechts een neutrale
weerspiegeling is van het objectieve gegeven
dat de cacao- en chocoladeproducten die an-
dere plantaardige vetten dan cacaoboter be-
vatten, verschillen van die welke deze vetten
niet bevatten. Bovendien is deze term in
Spanje een traditionele benaming en, bij ont-
breken van een geharmoniseerde regeling
terzake, moet de Commissie, gelet op het ge-
lijkheidsbeginsel, het traditionele karakter
van de benamingen in elke lidstaat eerbiedi-
gen.

45. In de tweede plaats stelt zij dat de ver-
plichting om de verkoopbenaming van ca-
cao- en chocoladeproducten die andere plant-
aardige vetten dan cacaoboter bevatten, te
wijzigen, geen extra kosten voor de afzet van
deze producten in Spanje teweegbrengt, aan-
gezien die kosten samenvallen met die welke
de importeurs voor hun rekening moeten ne-
men om het etiket in een voor de koper ge-
makkelijk te begrijpen taal op te stellen.

46. Dienaangaande herinnert zij eraan dat ar-
tikel 16 van richtlijn 2000/13 aan de lidstaat
waar het product wordt verkocht de – reeds
bij richtlijn 97/4 aan richtlijn 79/112 toege-
voegde – mogelijkheid biedt om, met inacht-
neming van de bepalingen van hetVerdrag,
voor te schrijven dat op zijn grondgebied
voor de verplichte vermeldingen op de eti-
kettering ten minste gebruik wordt gemaakt
van één of meer talen die hij uit de officiële
talen van de Gemeenschap kiest. Aldus werd
bij de omzetting van richtlijn 97/4 in het
Spaanse recht, de verplichting ingevoerd om
het Spaans te gebruiken voor de verplichte
vermeldingen op de etikettering van in Span-
je verkochte levensmiddelen.

47. Zij concludeert dat de vervanging, naar
aanleiding van de – hoe dan ook noodzakelij-
ke – wijziging van de presentatie, van de ver-
melding chocolade door de uitdrukking cho-
coladesurrogaat, voor de afzet van de
betrokken producten geen bijkomende kos-
ten meebrengt.

48. De Spaanse regering beklemtoont dat
haar nationale regeling gerechtvaardigd is
vanuit het oogpunt van de consumentenbe-
scherming, aangezien zij tot doel heeft te wa-
ken over de kwaliteit van het product waar-
mee de Spaanse consumenten vertrouwd zijn
en dat voldoet aan de omschrijving in bijlage
I, lid 1, punt 1.16, van richtlijn 73/241, waar-
in geen sprake is van andere plantaardige vet-
ten dan cacaoboter. Van een vermelding, op
de etikettering, dat het product andere plant-
aardige vetten dan cacaoboter bevat, worden
de Spaanse consumenten immers niet wijzer,
terwijl de traditionele benaming chocolade-
surrogaat hen naar behoren inlicht. Boven-
dien wijzigt de toevoeging van andere plant-
aardige vetten dan cacaoboter het product,
met name vanuit het oogpunt van kwaliteit,
smaak, consistentie en bewaring.

49. Voorts kan volgens de Spaanse regering
niet worden aanvaard dat een in het nationa-
le recht van slechts zes lidstaten geldende
uitzondering uit hoofde van de huidige com-
munautaire wetgeving tot de gehele Ge-
meenschap wordt uitgebreid, terwijl richtlijn
73/241 aan de lidstaten de keuze laat de toe-
voeging van andere plantaardige vetten dan
cacaoboter toe te staan of te verbieden.

(...)

Beoordeling door het Hof

De reikwijdte van de bij richtlijn 73/241
ingevoerde harmonisatie

51. Om te beginnen moet worden vastgesteld
dat de grief die de Commissie ontleent aan
een onverenigbaarheid van de Spaanse rege-
ling met het gemeenschapsrecht, voorzover
deze regeling het vrije verkeer van cacao- en
chocoladeproducten die andere plantaardige
vetten dan cacaoboter bevatten, beperkt, vra-
gen oproept omtrent de reikwijdte van de bij
richtlijn 73/241 ingevoerde harmonisatie.

52. De Commissie is immers van mening dat
het gebruik van dergelijke plantaardige vet-
ten in cacao- en chocoladeproducten niet ge-
harmoniseerd is, zodat eventuele maatrege-
len die het vrije verkeer van producten die
dergelijke stoffen bevatten, beperken, moe-
ten worden getoetst aan artikel 30 van het
Verdrag.

53. Volgens de Spaanse regering houdt richt-
lijn 73/241 op dit punt juist wél een volledige
harmonisatie in, aangezien zij het gebruik
van andere plantaardige vetten dan cacaobo-
ter bij het vervaardigen van cacao- en choco-
ladeproducten in beginsel verbiedt, en aan de
lidstaten louter de mogelijkheid biedt om van
dit beginsel af te wijken door wetgeving te
handhaven die, op hun nationaal grondge-
bied, de vervaardiging en afzet onder de be-
naming chocolade toestaat van producten die
dergelijke vetten bevatten.

54. De Spaanse regering komt tot de conclu-
sie dat richtlijn 73/241 enkel van toepassing
is op de cacao- en chocoladeproducten die
geen andere plantaardige vetten dan cacao-
boter bevatten, en dat het in artikel 10, lid 1,
van deze richtlijn neergelegde beginsel van
vrij verkeer dus enkel voor deze producten
geldt.

55. Dienaangaande zij eraan herinnerd dat,
volgens vaste rechtspraak, voor de uitlegging
van een gemeenschapsrechtelijke bepaling
niet enkel rekening moet worden gehouden
met de bewoordingen ervan, maar ook met de
context en de doelstellingen die de regeling
waarvan zij deel uitmaakt, nastreeft (zie met
name arresten van 19 september 2000, Duits-
land/Commissie, C-156/98, Jur. p. I-6857,
punt 50, en 14 juni 2001, Kvaerner, C-
191/99, Jur. p. I-4447, punt 30).

56. Wat om te beginnen de doelstellingen en
de context van de betrokken bepalingen be-
treft, moet worden vastgesteld dat richtlijn
73/241 niet tot doel heeft het gebruik van an-
dere plantaardige vetten dan cacaoboter in de
daarin bedoelde cacao- en chocoladeproduc-
ten definitief te regelen.

57. Dienaangaande zij eraan herinnerd dat de
Raad deze richtlijn met eenparigheid van
stemmen heeft vastgesteld, op grond van ar-
tikel 100 van het EEG-Verdrag (na wijziging
artikel 100 EG-Verdrag, en thans artikel 94
EG) inzake de onderlinge aanpassing van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
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der lidstaten welke rechtstreeks van invloed
zijn op de instelling of de werking van de ge-
meenschappelijke markt.

58. Blijkens de vierde overweging van richt-
lijn 73/241, had de gemeenschapswetgever
inzonderheid de bedoeling om gemeenschap-
pelijke definities en regels vast te stellen voor
de samenstelling, de bereidingswijzen, de
presentatie en de etikettering van cacao- en
chocoladeproducten, teneinde het vrije ver-
keer van deze producten binnen de Gemeen-
schap te verzekeren.

59. In de zevende overweging van richtlijn
73/241 heeft de gemeenschapswetgever ech-
ter duidelijk verklaard dat hij, gelet op de ver-
schillen tussen de regelingen van de lidstaten
en de ontoereikendheid van de economische
en technische gegevens waarover hij be-
schikte, op het ogenblik van de vaststelling
van de richtlijn nog geen definitief standpunt
kon bepalen inzake het gebruik van andere
plantaardige vetten dan cacaoboter in cacao-
en chocoladeproducten.

(...)

61. In deze omstandigheden stelde de Raad
inzake het gebruik van andere plantaardige
vetten dan cacaoboter slechts een voorlopige
regeling vast die, overeenkomstig artikel 14,
lid 2, sub a, tweede zin, van richtlijn 73/241,
drie jaar na de kennisgeving van deze richt-
lijn opnieuw moest worden bezien.

62. Het is tegen de achtergrond van deze ele-
menten dat de bewoordingen en de opzet van
de bepalingen van richtlijn 73/241 inzake het
gebruik van andere plantaardige vetten dan
cacaoboter in de daarin bedoelde cacao- en
chocoladeproducten, moeten worden onder-
zocht.

63. Om te beginnen zij opgemerkt dat het in
bijlage I, lid 7, sub a, van richtlijn 73/241
neergelegde verbod om aan de verschillende
cacao- en chocoladeproducten die in bijlage I
bij deze richtlijn zijn omschreven, vetten en
bereidingen daarvan die niet uitsluitend van
melk afkomstig zijn, toe te voegen, onver-
minderd artikel 14, lid 2, sub a geldt.

64. Artikel 14, lid 2, sub a, bepaalt uitdruk-
kelijk dat richtlijn 73/241 de nationale wette-
lijke voorschriften die het toevoegen van an-
dere plantaardige vetten dan cacaoboter
toestaan of verbieden, onverlet laat.

65. Uit laatstbedoelde bepaling blijkt duide-
lijk dat, inzake het gebruik van deze andere
plantaardige vetten, richtlijn 73/241 niet tot
doel heeft een volledige harmonisatierege-
ling in te voeren waarbij gemeenschappelijke
voorschriften volledig in de plaats komen
van de bestaande nationale voorschriften ter-
zake. Deze bepaling staat de lidstaten immers
uitdrukkelijk toe nationale voorschriften vast
te stellen die verschillen van de gemeen-
schappelijke regeling van de richtlijn.

66. Bovendien kan deze bepaling, gelet op
haar bewoordingen, niet aldus worden uitge-

legd dat zij slechts voorziet in een loutere af-
wijking van het in bijlage I, lid 7, sub a, van
richtlijn 73/241 neergelegde verbod om aan
de betrokken producten andere plantaardige
vetten dan cacaoboter toe te voegen.

67. Artikel 14, lid 2, sub a, van richtlijn
73/241 verwijst immers niet alleen naar de
nationale wettelijke voorschriften die het toe-
voegen van andere plantaardige vetten dan
cacaoboter toestaan, maar eveneens naar die
welke een dergelijke toevoeging verbieden.

(...)

69. Bijgevolg blijkt zowel uit de bewoordin-
gen als uit de structuur van richtlijn 73/241
dat deze richtlijn met het in bijlage I, lid 7,
sub a, neergelegde verbod een gemeenschap-
pelijke regel vaststelt, en met artikel 10, lid 1,
de vrijheid van verkeer invoert voor de pro-
ducten die aan deze regel voldoen, maar de
lidstaten in artikel 14, lid 2, sub a, de moge-
lijkheid laat om nationale regels vast te stel-
len die het toevoegen van andere plantaardi-
ge vetten dan cacaoboter aan de op hun
grondgebied vervaardigde cacao- en choco-
ladeproducten toestaan.

Toepasselijkheid van artikel 30 van het
Verdrag

70. Blijkens voorgaande analyse kunnen, an-
ders dan de Spaanse regering stelt, de cacao-
en chocoladeproducten die andere dan in bij-
lage I, lid 7, sub a, van de richtlijn bedoelde
vetten bevatten, doch die binnen het kader
van deze bepaling in sommige lidstaten on-
der de benaming chocolade mogen worden
vervaardigd en verkocht, niet van het door ar-
tikel 30 van het Verdrag gegarandeerde vrije
verkeer van goederen worden uitgesloten op
de enkele grond dat andere lidstaten op hun
grondgebied de vervaardiging van cacao- en
chocoladeproducten onderwerpen aan de ge-
meenschappelijke regel van bijlage I, lid 7,
sub a, van de richtlijn (zie, naar analogie, ar-
rest van 12 oktober 2000, Ruwet, C-3/99, Jur.
p. I-8749, punt 44).

71. Volgens vaste rechtspraak beoogt artikel
30 van het Verdrag immers iedere regeling
van de lidstaten te verbieden die de intra-
communautaire handel al dan niet recht-
streeks, daadwerkelijk of potentieel kan be-
lemmeren (arrest van 11 juli 1974,
Dassonville, 8/74, Jur. p. 837, punt 5).

72. Overeenkomstig het arrest van 20 febru-
ari 1979, Rewe-Zentral, Cassis de Dijon
(120/78, Jur. p. 649), verbiedt artikel 30 van
het Verdrag in het bijzonder de belemmerin-
gen van het vrije verkeer van goederen die,
bij ontbreken van harmonisatie van de natio-
nale wettelijke regelingen, voortvloeien uit
de toepassing op goederen uit andere lidsta-
ten, waar zij rechtmatig zijn vervaardigd en
in de handel gebracht, van voorschriften be-
treffende de voorwaarden waaraan die goe-
deren moeten voldoen, zoals bijvoorbeeld ten
aanzien van de benaming, vorm, afmetingen,
gewicht, samenstelling, aanbiedingsvorm,
etikettering of verpakking ervan, ook indien

die voorschriften zonder onderscheid op na-
tionale en op ingevoerde producten van toe-
passing zijn (zie met name arrest Keck en
Mithouard, reeds aangehaald, punt 15, arrest
van 6 juli 1995, Mars, C-470/93, Jur. p. I-
1923, punt 12, en arrest Ruwet, reeds aange-
haald, punt 46).

73. Dit verbod geldt bijgevolg ook voor
belemmeringen van de afzet van producten
wanneer voor de vervaardiging ervan geen
volledige harmonisatie bestaat en zij over-
eenkomstig de nationale voorschriften,
waarvan het bestaan uitdrukkelijk door de
harmonisatierichtlijn is toegestaan, zijn ver-
vaardigd. In een dergelijk geval zou een an-
dere uitlegging erop neerkomen, dat de lid-
staten in strijd met het door het Verdrag
nagestreefde doel van vrij verkeer hun natio-
nale markt kunnen afschermen voor de pro-
ducten waarvoor de communautaire harmo-
nisatieregels niet gelden (zie, naar analogie,
arrest Ruwet, reeds aangehaald, punt 47).

74. Het bezwaar van de Spaanse regering dat
haar nationale regeling een verkoopmodali-
teit is en bijgevolg, overeenkomstig het reeds
aangehaalde arrest Keck en Mithouard, niet
onder artikel 30 van het Verdrag valt, moet
eveneens worden afgewezen.

75. Dienaangaande zij eraan herinnerd dat
het Hof reeds in punt 16 van het reeds aan-
gehaalde arrest Keck en Mithouard heeft ge-
preciseerd, dat niet als een maatregel die de
handel tussen de lidstaten al dan niet recht-
streeks, daadwerkelijk of potentieel kan be-
lemmeren in de zin van de Dassonville-recht-
spraak (reeds aangehaald) kan worden
beschouwd, de toepassing op producten uit
andere lidstaten van nationale bepalingen die
bepaalde verkoopmodaliteiten aan banden
leggen of verbieden, mits die bepalingen van
toepassing zijn op alle marktdeelnemers die
op het nationale grondgebied activiteiten ont-
plooien, en mits zij zowel rechtens als feite-
lijk dezelfde invloed hebben op de verhande-
ling van nationale producten en op die van
producten uit andere lidstaten.

76. De noodzaak om de verpakking of etiket-
tering van de ingevoerde producten te wijzi-
gen, sluit overigens uit dat het gaat om ver-
koopmodaliteiten in de zin van het reeds
aangehaalde arrest Keck en Mithouard (ar-
rest van 3 juni 1999, Colim, C-33/97, Jur. p.
I-3175, punt 37).

77. In die omstandigheden dient de conclusie
te luiden dat de in de Spaanse regeling ge-
stelde voorwaarden voor de etikettering en
presentatie van cacao- en chocoladeproduc-
ten die andere plantaardige vetten dan cacao-
boter bevatten, niet onder de in het reeds aan-
gehaalde arrest Keck en Mithouard bedoelde
uitzondering vallen.

78. Bijgevolg moet worden onderzocht of en
in hoeverre artikel 30 van het Verdrag zich
verzet tegen de Spaanse regeling die verbiedt
dat cacao- en chocoladeproducten die andere
plantaardige vetten dan cacaoboter bevatten,
op het nationale grondgebied onder de bena-
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ming chocolade worden verkocht, terwijl zij
in de lidstaat van vervaardiging op regelma-
tige wijze zijn vervaardigd en worden ver-
kocht.

79. Dienaangaande zij opgemerkt dat, blij-
kens de rechtspraak van het Hof, een derge-
lijk verbod, dat de verplichting inhoudt een
andere verkoopbenaming te gebruiken dan
deze die in de lidstaat van vervaardiging
wordt gehanteerd, weliswaar de invoer van
uit andere lidstaten afkomstige producten in
de betrokken lidstaat niet volledig uitsluit,
maar niettemin de verkoop van die producten
kan bemoeilijken en bijgevolg de handel tus-
sen de lidstaten kan belemmeren (zie in die
zin, met name, de arresten van 26 november
1985, Miro, 182/84, Jur. p. 3731, punt 22, 14
juli 1988, Smanor, 298/87, Jur. p. 4489, punt
12, 22 september 1988, Deserbais, 286/86,
Jur. p. 4907, punt 12, en 5 december 2000,
Guimont, C-448/98, Jur. p. I-10663, punt
26).

80. Het verbod om de verkoopbenaming cho-
colade te gebruiken voor cacao- en chocola-
deproducten die andere plantaardige vetten
dan cacaoboter bevatten en op regelmatige
wijze in de lidstaat van vervaardiging zijn
vervaardigd, kan immers in casu de betrok-
ken marktdeelnemers noodzaken hun pro-
ducten verschillend te presenteren naar ge-
lang van de plaats waar zij deze in de handel
brengen, wat extra verpakkingskosten mee-
brengt. Dit verbod kan dus de intracommu-
nautaire handel belemmeren (zie, in die zin,
de reeds aangehaalde arresten Mars, punt 13,
en Ruwet, punt 48).

81. Overigens kan, zelfs indien, zoals de
Spaanse regering stelt, de verplichting om de
verkoopbenaming te wijzigen niet noodzake-
lijkerwijs extra verpakkingskosten mee-
brengt, de in casu opgelegde benaming cho-
coladesurrogaat bij de consument een
negatieve indruk doen ontstaan over de be-
trokken producten, aangezien zij erop wijst
dat het om vervangingsproducten gaat, zodat
de waarde ervan daalt.

82. Volgens vaste rechtspraak kan de ver-
plichting voor producenten om benamingen
te gebruiken die bij de consument onbekend
zijn of een minder goede klank hebben, de
verkoop van de betrokken producten be-
moeilijken en bijgevolg de handel tussen de
lidstaten belemmeren (zie, in die zin, de reeds
aangehaalde arresten Miro, punt 22, Smanor,
punten 12 en 13, en Guimont, punt 26).

83. Inzake de vraag of een dergelijke regeling
niettemin in overeenstemming kan zijn met
het gemeenschapsrecht, zij eraan herinnerd
dat volgens vaste rechtspraak belemmerin-
gen van het intracommunautaire handelsver-
keer als gevolg van dispariteiten tussen de na-
tionale wettelijke regelingen moeten worden
aanvaard, voorzover die wettelijke regelin-
gen zonder onderscheid van toepassing zijn
op nationale en ingevoerde producten en zij
hun rechtvaardiging vinden in dwingende ei-
sen die met name verband houden met de be-
scherming van de consumenten of de eerlijk-

heid van de handelstransacties. Dergelijke
bepalingen zijn evenwel slechts aanvaard-
baar indien zij evenredig zijn aan het na-
gestreefde doel en dit doel niet kan worden
bereikt door maatregelen die het intracom-
munautaire handelsverkeer minder belem-
meren (zie met name arrest Mars, reeds aan-
gehaald, punt 15, arrest van 26 november
1996, Graffione, C-313/94, Jur. p. I-6039,
punt 17, en de reeds aangehaalde arresten
Ruwet, punt 50, en Guimont, punt 27). 

84. Vanuit dit oogpunt heeft het Hof reeds ge-
oordeeld dat de lidstaten het recht hebben er-
op toe te zien dat de consumenten correct
worden voorgelicht over de producten die
hun worden aangeboden, en aldus in staat
worden gesteld aan de hand van die informa-
tie hun keuze te maken (zie met name arrest
van 23 februari 1988, Commissie/Frankrijk,
216/84, Jur. p. 793, punt 11, en arrest
Smanor, reeds aangehaald, punt 18).

85. Met name kunnen de lidstaten, volgens de
rechtspraak van het Hof, omwille van de be-
langen van de consument, van de betrokke-
nen verlangen dat zij de benaming van een le-
vensmiddel wijzigen, wanneer een onder een
bepaalde benaming aangeboden product qua
samenstelling of vervaardiging zozeer ver-
schilt van de in de Gemeenschap onder die
benaming algemeen bekendstaande goede-
ren, dat het niet kan worden geacht tot de-
zelfde categorie te behoren (zie met name ar-
rest Deserbais, reeds aangehaald, punt 13,
arrest van 12 september 2000, Geffroy, C-
366/98, Jur. p. I-6579, punt 22, en arrest Gui-
mont, reeds aangehaald, punt 30).

86. Is het verschil echter minder groot, dan
moet een aangepaste etikettering voldoende
worden geacht om de koper of de verbruiker
de nodige inlichtingen te kunnen verschaffen
(zie met name arresten van 13 november
1990, Bonfait, C-269/89, Jur. p. I-4169, punt
15, 9 februari 1999, Van der Laan, C-383/97,
Jur. p. I-731, punt 24, en de reeds aangehaal-
de arresten Geffroy, punt 23, en Guimont,
punt 31).

87. Bijgevolg moet worden onderzocht of de
toevoeging van andere plantaardige vetten
dan cacaoboter aan cacao- en chocoladepro-
ducten de samenstelling ervan dermate fun-
damenteel wijzigt dat zij niet meer de ken-
merken bezitten die de consumenten bij
aankoop van producten met de benaming
chocolade verwachten, en dat een etikette-
ring met passende informatie over de samen-
stelling niet volstaat om elke verwarring bij
de consument te vermijden.

88. Dienaangaande moet worden vastgesteld
dat het typische kenmerk van de in richtlijn
73/241 bedoelde cacao- en chocoladeproduc-
ten erin bestaat dat deze een minimumgehal-
te aan cacao en cacaoboter bevatten.

89. Inzonderheid zij eraan herinnerd dat de
producten die aan de in richtlijn 73/241 ge-
geven omschrijving van chocolade beant-
woorden, overeenkomstig bijlage I, lid 1,
punt 1.16, bij deze richtlijn ten minste 35 %

droge cacaobestanddelen, ten minste 14 %
vetvrije droge cacaobestanddelen en ten min-
ste 18 % cacaoboter moeten bevatten.

90. De in richtlijn 73/241 vastgestelde per-
centages zijn immers minimumgehalten die
aanwezig moeten zijn in elk chocoladepro-
duct dat in de Gemeenschap onder de bena-
ming chocolade wordt vervaardigd en ver-
kocht, ongeacht de vraag of de toepasselijke
bepalingen in de lidstaat van vervaardiging
de toevoeging van andere plantaardige vetten
dan cacaoboter wel of niet toestaat.

91. Bovendien moet worden beklemtoond
dat de omstandigheid dat richtlijn 73/241 de
lidstaten uitdrukkelijk de mogelijkheid laat
om het gebruik van andere plantaardigevet-
ten bij de vervaardiging van cacao- en cho-
coladeproducten toe te staan, niet betekent
dat de aard van de producten waaraan deze
vetten met inachtneming van de richtlijn zijn
toegevoegd, dermate verandert dat zij niet
meer tot dezelfde categorie behoren als de
producten die deze vetten niet bevatten.

92. De toevoeging van andere plantaardige
vetten dan cacaoboter aan cacao- en chocola-
deproducten die de in richtlijn 73/241 vast-
gestelde minimumgehalten bevatten, wijzigt
de aard van deze producten dus niet dermate
fundamenteel dat zij andere producten wor-
den.

93. Bijgevolg volstaat een neutrale en objec-
tieve vermelding, op het etiket, van de aan-
wezigheid van andere plantaardige vetten
dan cacaoboter in het product, om de consu-
menten naar behoren in te lichten.

94. Mitsdien is de door de Spaanse regeling
opgelegde verplichting om de verkoopbena-
ming van deze producten te wijzigen niet
noodzakelijk om te voldoen aan het dwin-
gende vereiste van consumentenbescher-
ming.

95. Uit het voorgaande volgt dat deze rege-
ling, voorzover zij de verplichting oplegt om
de verkoopbenaming te wijzigen van produc-
ten die in andere lidstaten op regelmatige wij-
ze zijn vervaardigd en onder de verkoopbe-
naming chocolade worden verkocht, op de
enkele grond dat zij andere plantaardige vet-
ten dan cacaoboter bevatten, onverenigbaar
is met artikel 30 van het Verdrag.

96. Ten slotte faalt het argument van de
Spaanse regering volgens hetwelk zij, krach-
tens artikel 8 van richtlijn 2000/36, in ieder
geval niet vóór 3 augustus 2003 een nieuwe
regeling in werking mag doen treden die het
in de handel brengen op haar grondgebied,
onder de benaming chocolade, van cacao- en
chocoladeproducten die andere plantaardige
vetten dan cacaoboter bevatten, toestaat.

97. Dienaangaande blijkt uit vaste recht-
spraak dat een bepaling van afgeleid recht,
zoals artikel 8 van richtlijn 2000/36, niet al-
dus kan worden uitgelegd dat zij de lidstaten
toestaat voorwaarden vast te stellen of te
handhaven die in strijd zijn met de verdrags-
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regels inzake het vrije verkeer van goederen
(zie met name, in die zin, arresten van 9 juni
1992, Delhaize et Le Lion, C-47/90, Jur. p. I-
3669, punt 26, 2 februari 1994, Verband So-
zialer Wettbewerb, C-315/92, Jur. p. I-317,
punt 12, en 11 juli 1996, Bristol-Myers
Squibb e.a., C-427/93, C-429/93 en C-
436/93, Jur. p. I-3457, punt 27).

98. Gelet op een en ander, dient de conclusie
te luiden dat het Koninkrijk Spanje, door te
verbieden dat de cacao- en chocoladeproduc-
ten die voldoen aan het in bijlage I, lid 1, punt
1.16, bij richtlijn 73/241 vastgestelde mini-
mumgehalte, waaraan andere plantaardige
vetten dan cacaoboter zijn toegevoegd, en die
in de lidstaten waar dergelijke toevoeging is
toegestaan op regelmatige wijze zijn ver-
vaardigd, in Spanje in de handel worden ge-
bracht onder de benaming waaronder zij in de
lidstaat van vervaardiging worden verkocht,
de krachtens artikel 30 van het Verdrag op
hem rustende verplichtingen niet is nageko-
men.

Noot

In deze zaak is het de vraag of de Spaanse re-
geling dat chocolade alleen onder de naam
‘chocolade’ verkocht mag worden als geen
andere plantaardige vetten dan cacaoboter
zijn toegevoegd, te beschouwen is als een
verboden maatregel van gelijke werking in
de zin van art. 28 EG. Indien dat het geval is
doet zich vervolgens de vraag voor of de
Spaanse wetgever de betreffende regeling
kan rechtvaardigen met een beroep op de
consumentenbescherming. Om zich op de
bescherming van de consument te kunnen be-
roepen is de reikwijdte van de bij de Choco-
laderichtlijn ingevoerde harmonisatie van
belang. Immers, volledige harmonisatie sluit
een beroep op de rechtvaardigingsgronden
van art. 30 of de Rule of Reason uit. In dat ge-
val vindt toetsing van de nationale wet plaats
in het kader van de richtlijn en niet in het ka-
der van art. 28 EG.3

Spanje is in tegenstelling tot de Commissie
van mening dat de Chocoladerichtlijn volle-
dige harmonisatie bevat met betrekking tot
de benaming ‘chocolade’. Aangezien in de
omschrijving van het begrip ‘chocolade’ het
eventuele toevoegen van andere plantaardige
vetten niet is opgenomen, mag chocolade
volgens Spanje geen ‘chocolade’ meer heten
indien deze plantaardige vetten wel zijn toe-
gevoegd. Wat betreft het gebruik van andere
plantaardige vetten dan cacaoboter is Spanje
het met de Commissie eens dat er geen har-
monisatie heeft plaatsgevonden. Om de mate
van harmonisatie te bepalen kijkt het Hof
naar de doelstellingen en de context van de
richtlijn. De Chocoladerichtlijn bepaalt uit-
drukkelijk dat het de nationaal wettelijke
voorschriften die het toevoegen van andere
plantaardige vetten dan cacaoboter aan ‘cho-
colade’ toestaan of verbieden, onverlet laat
(art. 14 lid 2). Tevens vermeldt de conside-
rans van de Chocoladerichtlijn dat de Ge-
meenschapswetgever op het moment van
vaststelling van de Chocoladerichtlijn nog
geen definitief standpunt kon bepalen over
het gebruik van andere plantaardige vetten

(7e overweging). Hieruit blijkt volgens het
Hof duidelijk dat inzake het gebruik van an-
dere plantaardige vetten, de richtlijn niet tot
doel heeft een volledige harmonisatierege-
ling in te voeren.
Het Hof is dus van mening dat de richtlijn met
betrekking tot het gebruik van andere plant-
aardige vetten dan cacaoboter niet volledig
harmoniseert.4 In het geval van niet-volledi-
ge harmonisatie blijven voor het niet-gehar-
moniseerde deel de bepalingen inzake het
vrije goederenverkeer van toepassing. Het
verbod van art. 28 EG geldt immers ook
‘voor belemmeringen van de afzet van pro-
ducten wanneer voor de vervaardiging ervan
geen volledige harmonisatie bestaat en zij
overeenkomstig de nationale voorschriften,
waarvan het bestaan uitdrukkelijk door de
harmonisatierichtlijn is toegestaan, zijn ver-
vaardigd. In een dergelijk geval zou een an-
dere uitlegging erop neerkomen, dat de lid-
staten in strijd met het door het Verdrag
nagestreefde doel van vrij verkeer hun natio-
nale markt kunnen afschermen voor de pro-
ducten waarvoor de communautaire harmo-
nisatieregels niet gelden’ (r.o. 73).5 Dit komt
er op neer dat Spanje het toevoegen van an-
dere plantaardige vetten aan de op eigen
grondgebied vervaardigde cacao- en choco-
ladeproducten mag verbieden. Het feit dat
art. 14 lid 2 lidstaten uitdrukkelijk de moge-
lijkheid geeft het gebruik van plantaardige
vetten toe te staan, mag niet tot gevolg heb-
ben dat deze producten in andere lidstaten
niet meer onder de benaming ‘chocolade’op
de markt gebracht mogen worden. De Spaan-
se wetgeving valt dus onder het verbod van
artikel 28 EG. Het argument van Spanje dat
de regeling is toegestaan op grond van de
Keck-rechtspraak wordt uiteraard door het
Hof afgewezen. De noodzaak om de verpak-
king of etikettering van ingevoerde produc-
ten te wijzigen, sluit immers uit dat het gaat
om een verkoopmodaliteit (r.o. 76).
Vervolgens bekijkt het Hof of de nationale
wetgeving gerechtvaardigd is ter bescher-
ming van de consument. Hiervoor is door-
slaggevend 1) of de toevoeging van andere
plantaardige vetten de samenstelling van
chocolade dermate wijzigt dat deze niet meer
de kenmerken bezit die de consumenten bij
aankoop van ‘chocolade’ verwachten, en 2)
dat etikettering niet volstaat. Het Hof oor-
deelt dat de toevoeging van andere plantaar-
dige vetten dan cacaoboter aan cacao- en
chocoladeproducten die de in de Chocolade-
richtlijn vastgestelde minimumgehalten be-
vatten, de aard van deze producten niet der-
mate fundamenteel wijzigt dat zij andere
producten worden. Een vermelding op het
etiket volstaat (r.o. 92-93). De Spaanse ver-
plichting om de verkoopbenaming van deze
producten te wijzigen is volgens het Hof der-
halve niet noodzakelijk.6

Het Hof toetst hier aan het noodzakelijk-
heidsvereiste (het minst handelsbelemme-
rende alternatief). Het is de vraag of de wijze
van toetsing door het Hof aan de rechtvaardi-
gingsgronden bij niet-volledige harmonisatie
dezelfde is als de toetsing die plaatsvindt bij
afwezigheid van harmonisatie. De evenre-
digheidstoets bij niet-volledige harmonisatie
zou wel eens zwaarder kunnen uitvallen dan

indien er überhaupt geen Europese regel-
geving op een bepaald terrein is. Het feit dat
er al Europese wetgeving op een bepaald ter-
rein bestaat geeft het Hof meer houvast en
zou reden kunnen zijn voor een indringender
evenredigheidstoetsing. Het lijkt dan ook
waarschijnlijk dat inbreuken op het vrij ver-
keer van chocoladeproducten door het Hof
minder snel zullen worden aanvaard dan in-
dien er helemaal geen harmonisatie terzake
heeft plaatsgevonden.7 De nieuwe Chocola-
derichtlijn 2000/36/EG bepaalt expliciet dat,
teneinde nieuwe belemmeringen te voorko-
men, de lidstaten voor chocoladeproducten
geen nationale bepalingen mogen vaststellen
die niet in deze richtlijn zijn vervat (art. 4). 

Y. Hofhuis

Voetnoten

1. PbEG 1973, L 228/23.
2. Zaak C-51/94, Commissie t. Duitsland, Jur.
1995, p. I-3599.
3. Zaak C-5/94, Hedley Lomas, Jur. 1996,
p. I-2553, SEW 1998, p. 62, (m.nt. S.Prechal).
4. Nog steeds bestaat er verwarring omtrent de
benamingen van de verschillende harmonisatie-
methoden. Zo spreekt de A-G in zijn conclusie
bij deze zaak over ‘harmonisation partielle’ wat
zou duiden op partiële harmonisatie. Hij bedoelt
echter niet-volledige harmonisatie.
5. Naar analogie zaak C-3/99, Cidrerie Ruwet,
Jur. 2000 p. I-8749.
6. Richtlijn 2000/36/EG (PbEG 2000, L 197/19)
bepaalt expliciet dat andere plantaardige vetten
dan cacaoboter aan chocolade tot een maximum
van 5% mogen worden toegevoegd, mits dit dui-
delijk op het etiket wordt vermeld (art. 2 lid 1
en 2).
7. Zaak C-1/96, Kistkalveren, Jur. 1998 p. I-
1251, SEW 1999, p. 70 (m.nt. J.H. Jans); Aher-
Waggon zaak C-389/96, Jur. 1998 p. I-4473. 

MEDEDELING

Handhaving van het omgevings-
recht

Op dinsdag 9 december 2003 organi-
seert het Centrum voor Milieurecht,
Universiteit van Amsterdam een studie-
dag over 

Thema’s en sprekers zijn o.a.: prof. Mr.
J. Struiksma, VU Amsterdam (handha-
ven van het omgevingsrecht), mevr. mr.
A.B. Blomberg, Universiteit Utrecht
(gedogen in het omgevingsrecht), prof.
mr. N.S.J. Koeman, UvA en advocaat te
Amsterdam (aansprakelijkheid bij niet-
handhaven), mr. J. Somsen, UvA (Euro-
pese handhaving van het milieurecht),
mevr. mr. M.J.C. Visser, UvA en advo-
caat te Amsterdam (Toezicht en opspo-
ring in het licht van internationale ont-
wikkelingen) en R. Hallo, Stichting
Natuur en Milieu (Toegang tot de rech-
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ter in milieuzaken: internationale ont-
wikkelingen).

De dag begint om 10.00 uur, tussen de
middag is er een gezamenlijke lunch en
aan het eind van de dag een borrel ter
afsluiting.

De locatie is: Tinbergen zaal, Trippen-
huis (Koninklijke Academie voor
Wetenschappen), Kloveniersburgwal
29, Amsterdam-c.

Kosten: 70 euro (studenten 35 euro),
inclusief documentatie, koffie, thee,
lunch en borrel en boek dat bij Kluwer
verschijnt n.a.v. de studiedag.

Aanmelden bij Centrum voor Milieu-
recht, Universiteit van Amsterdam,
Postbus 1030, 1000 BA Amsterdam,
tel. 020-5253075, fax 020-5254742 of
e-mail:
schiesswald@jur.uva.nl.
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