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Voorwoord van 
de heer K. 
Lenaerts, 

president van het 
Hof van Justitie 

van de Europese 
Unie

Het jaar 2020 zal voor altijd een zwarte bladzijde zijn in de geschiedenis van de 21e eeuw van Europa en de 
rest van de wereld als gevolg van de COVID-19-pandemie. Deze pandemie, die hele bevolkingsgroepen en 
vooral de meest kwetsbare personen nog steeds in haar ban houdt, heeft ons dagelijks leven volledig 
ontwricht. Zowel privé als in sociaal opzicht is onze levenswijze overhoopgehaald en hetzelfde kan gezegd 
worden van de omgeving waarin we leven en de manier waarop we werken. 

Ik wil hier opnieuw mijn grote waardering uitspreken voor het geweldige aanpassingsvermogen en de 
voortreffelijke inzet van de leden en het personeel van de instelling sinds het uitbreken van de pandemie. 
Samen hebben zij ervoor gezorgd dat de rechterlijke instanties zo normaal mogelijk konden blijven functioneren 
en dat de continuïteit van de werkzaamheden ten dienste van de Europese rechtspleging gewaarborgd bleef. 
In het bijzonder wil ik het anticiperend vermogen en het proactieve optreden van onze griffier, Alfredo Calot 
Escobar, prijzen. De crisisplannen die hij in nauwe samenwerking met de kabinetten en de diensten van de 
instelling heeft opgesteld, zijn uitermate doeltreffend gebleken om aan deze onverwachte situatie het hoofd 
te kunnen bieden.

Zo werden in recordtijd technologische oplossingen gecreëerd, zodat iedereen in zo normaal mogelijke 
arbeidsomstandigheden kon blijven werken en de terechtzittingen na een gedwongen onderbreking van 
meerdere weken tussen half maart en eind mei konden worden hervat. Ook werden strenge 
gezondheidsmaatregelen getroffen om de veiligheid te waarborgen van al degenen die in de gebouwen van 
de instelling aanwezig moesten zijn, bijvoorbeeld om deel te nemen aan de terechtzittingen en de 
beraadslagingen.

De verschillende oplossingen en maatregelen die tijdens deze crisis zijn toegepast, moeten dienen als 
inspiratiebron voor toekomstige bespiegelingen over de wijze waarop wij ons werk inrichten. Technische 
hulpmiddelen, zoals telewerken en videoconferenties, zijn ingezet op een nooit eerder vertoonde schaal. 
Ook wanneer er weer betere tijden aanbreken, moeten we daarvan blijven profiteren.

2020 was ook een emotioneel bewogen jaar omdat het Verenigd Koninkrijk zich op 31 januari om middernacht 
daadwerkelijk heeft teruggetrokken uit de Europese Unie. Na meer dan 47 jaar van gemeenschappelijke 
lotsbestemming en na het verstrijken van een overgangsperiode op 31 december 2020 moeten de Europese 
Unie en het Verenigd Koninkrijk hun onderlinge relatie opnieuw afbakenen op basis van drie overeenkomsten 

Voorwoord

Koen Lenaerts
President van het Hof van Justitie  

van de Europese Unie
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(een handels- en samenwerkingsovereenkomst, een informatiebeveiligingsovereenkomst en een 
kernenergieovereenkomst). De onderhandelingen hierover zijn op 24 december 2020 afgerond en de 
overeenkomsten zijn op 1 januari 2021 in werking getreden.

Op institutioneel vlak heeft de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk geleid tot het vertrek van Christopher 
Vajda en Ian Forrester, de Britse rechters in het Hof van Justitie en het Gerecht. Daarnaast is advocaat-generaal 
Eleanor Sharpston opgevolgd door een Griekse advocaat-generaal, Athanasios Rantos. Voorts heeft het Hof 
in 2020 afscheid moeten nemen van zijn eerste Tsjechische rechter, Jiří Malenovský, die werd vervangen door 
Jan Passer, die tot dan rechter in het Gerecht was geweest. Ten slotte zijn de Letse rechter Ineta Ziemele en 
de Franse advocaat-generaal Jean Richard de la Tour aangetreden.

Eveneens op institutioneel vlak heeft het Hof van Justitie overeenkomstig de vereisten van verordening  
(EU, Euratom) 2015/2422 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van 
Protocol nr. 3 betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie op 21 december 2020 
aan het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie een verslag doen 
toekomen over de verdubbeling van het aantal rechters in het Gerecht en de begeleidende maatregelen die 
deze rechterlijke instantie heeft getroffen in het kader van de hervorming van de gerechtelijke structuur van 
de Unie. In dat verslag worden ook de eerste resultaten van de hervorming geëvalueerd en een aantal 
maatregelen aanbevolen die gericht zijn op een optimaal gebruik van de beschikbare middelen, teneinde de 
kwaliteit en de snelheid van het Europees justitieel apparaat voortdurend te verbeteren.

De gezondheidscrisis heeft onvermijdelijk ook een impact gehad op de statistieken van het afgelopen jaar. 
Het aantal zaken dat bij de beide rechterlijke instanties aanhangig is gemaakt (1 582), is lager dan het 
recordaantal van het jaar daarvoor (1 905), maar de daling is minder uitgesproken in vergelijking met de 
cijfers van 2018 (1 683) en 2017 (1 656). Wat meer in het bijzonder het Hof van Justitie betreft, is deze daling 
in de eerste plaats toe te schrijven aan de vertraging van de werkzaamheden van de nationale rechterlijke 
instanties in de eerste maanden van de pandemie en de daaruitvolgende daling van het aantal prejudiciële 
verwijzingen (556 tegenover 641 in 2019), maar ook aan de aanzienlijke vermindering van het aantal hogere 
voorzieningen dat tegen de uitspraken van het Gerecht is ingesteld (131 tegenover 266 in 2019). Ook het 
aantal zaken dat in 2020 door het Hof van Justitie en het Gerecht is afgedaan, is gedaald (1 540 tegenover 
1 739 in 2019), een daling die vooral valt te verklaren doordat in het afgelopen jaar talloze terechtzittingen 
vanwege de gezondheidssituatie moesten worden uitgesteld en het grensoverschrijdende verkeer beperkingen 
ondervond. De daling is echter minder uitgesproken bij het Hof van Justitie, dat in 2020 792 zaken afhandelde, 
wat minder is dan het recordcijfer van 2019 (865), maar meer dan de cijfers van 2018 (760) en 2017 (699). 
Bovendien week de gemiddelde duur van de behandeling van zaken bij de twee rechterlijke instanties niet 
sterk af van die in de voorgaande jaren, hetgeen tot grote tevredenheid stemt.

De inspanningen die op alle niveaus van de instelling zijn geleverd om het hoofd te bieden aan de wisselvalligheden 
van deze historische gezondheidscrisis, hebben dus grotendeels hun vruchten afgeworpen. Het is zaak om 
voort te gaan op de ingeslagen weg en ervoor te zorgen dat zaken zo snel mogelijk en met behoud van de 
kwaliteit van de rechterlijke uitspraken worden afgehandeld. Het Hof van Justitie en het Gerecht mogen zich 
namelijk in toenemende mate verheugen in de belangstelling van de juridische wereld en de media, gelet op 
onder meer het belang en de gevoelige aard van de rechtszaken die zij behandelen. Ik denk daarbij met name 
aan zaken waarin de fundamentele vrijheden en de beginselen van de rechtsstaat centraal staan.

Ik spreek de wens uit dat we in 2021 geleidelijk kunnen terugkeren naar de normale gang van zaken, en maak 
tot slot gebruik van deze gelegenheid om een welgemeend woord van dank te richten tot mijn collega’s en 
alle leden van het personeel van de instelling voor het voortreffelijke werk dat zij gedurende dit buitengewone 
jaar hebben verricht.
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A    Ontwikkeling en werkzaamheden van het 
Hof van Justitie in 2020
Koen Lenaerts, president

In dit eerste hoofdstuk worden de werkzaamheden van het Hof van Justitie in 2020 beknopt uiteengezet. 
Het eerste deel (A) bevat een overzicht van de ontwikkeling en de werkzaamheden van de rechterlijke instantie 
in het afgelopen jaar. In het tweede deel (B) worden, zoals elk jaar, per rechtsgebied de belangrijkste 
ontwikkelingen in de rechtspraak besproken. Het derde en het vierde deel bieden een overzicht van de 
voornaamste statistische trends van het afgelopen jaar en van de maatregelen die het Hof heeft genomen 
om het hoofd te bieden aan de gezondheidscrisis (C en D), terwijl het vijfde en laatste deel (E) is gewijd aan 
de samenstelling van het Hof in dat jaar. 

1.1. In 2020 hebben drie leden het Hof verlaten: Jiří Malenovský (rechter in het Hof van 2004 tot en met 2020), 
Christopher Vajda (rechter in het Hof van 2012 tot en met 2020) en Eleanor Sharpston (advocaat-generaal bij 
het Hof van 2006 tot en met 2020). 

In de loop van datzelfde jaar zijn Ineta Ziemele (Letland) en Jan Passer (Tsjechië) in functie getreden als rechter, 
terwijl Jean Richard de la Tour (Frankrijk) en Athanasios Rantos (Griekenland) zijn aangetreden als advocaat-
generaal.

1.2. Wat de werking van de instelling betreft, heeft het Hof van Justitie op 21 december 2020 het Europees 
Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie het tweede van de twee verslagen 
bezorgd die het overeenkomstig artikel 3 van verordening 2015/24221 diende uit te brengen in het kader van 
de doorvoering van de hervorming van de gerechtelijke structuur van de Unie, waarbij in drie achtereenvolgende 
fasen het aantal rechters in het Gerecht wordt verdubbeld. 

Zoals bekend, is het eerste van deze verslagen op 14 december 2017 aan de hierboven genoemde instellingen 
aangeboden. Dit verslag had betrekking op de mogelijke veranderingen in de bevoegdheidsverdeling op het 
gebied van prejudiciële vragen krachtens artikel 267 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie. Het Hof kwam daarin tot de conclusie dat het in dat stadium niet nodig was om zijn bevoegdheid op 
prejudicieel gebied gedeeltelijk over te dragen aan het Gerecht. Deze conclusie was onder meer gebaseerd 
op de vaststelling dat de bij het Hof ingediende verzoeken om een prejudiciële beslissing met voortvarendheid 
werden behandeld, ondanks de sterke toename van het aantal verzoeken en de daaruit naar voren komende 
intensivering van de dialoog met de rechterlijke instanties van de lidstaten.

Het tweede verslag beschrijft de stand van zaken per 30 september 2020 met betrekking tot de uitbreiding 
van het aantal rechters in het Gerecht en de begeleidende maatregelen die deze rechterlijke instantie in het 
kader van voornoemde hervorming heeft genomen. Gelet op de vrij recente datum van de uitbreiding (de 
eerste extra rechters zijn in april 2016 in functie getreden) en de gefaseerde uitvoering ervan (7 van de laatste 
extra rechters hebben in september 2019 hun ambt aanvaard, terwijl de achtste en laatste rechter van deze 
derde fase nog steeds niet was benoemd, evenmin als de twaalfde en laatste rechter van de eerste fase), 
wordt in dit verslag verzocht om nog geen definitieve conclusies te verbinden aan de analyse van de resultaten 
van deze hervorming. Dit geldt a fortiori in het licht van de driejaarlijkse vernieuwing die het Gerecht in 

1|  Verordening (EU, Euratom) 2015/2422 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van Protocol nr. 3 
betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie (PB 2015, L 341, blz. 14).
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september 2019 heeft ondergaan (waarbij 8 rechters zijn vertrokken) en van de impact van de gezondheidscrisis 
op de werkzaamheden van het Gerecht vanaf maart 2020, met name op de mogelijkheid om terechtzittingen 
te houden en, in het verlengde daarvan, op het aantal zaken dat in het afgelopen jaar kon worden afgedaan.

Uit de analyse die in het kader van dit tweede verslag is gemaakt, komt echter ook een aantal positieve 
ontwikkelingen naar voren, die door de geraadpleegde deelnemers aan de procedures bij het Gerecht 
(gemachtigden en advocaten) zijn erkend, namelijk een aanzienlijke verkorting van de duur van de procedures, 
een grondiger behandeling van de zaken en een frequentere toewijzing van zaken aan uitgebreide rechtsprekende 
formaties. 

De justitiabele moet zo veel mogelijk de vruchten van de hervorming van het Gerecht kunnen plukken.  
Het verslag beveelt dan ook een reeks maatregelen aan die ervoor moeten zorgen dat de manier waarop 
zaken worden toegewezen wordt aangepast (onder meer door de invoering van gespecialiseerde kamers 
naar het voorbeeld van de kamers die reeds op het gebied van intellectuele eigendom en ambtenarenzaken 
zijn ingesteld), dat de procesduur ook korter wordt in bepaalde categorieën zaken waar dit thans nog 
onvoldoende het geval is (zoals zaken op het gebied van staatssteun en ambtenarenzaken), dat wordt voorzien 
in een prompt, proactief en vlot beheer van de procedurefasen, waardoor elke zaak zo snel en efficiënt 
mogelijk wordt behandeld, en dat zaken vaker worden toegewezen aan uitgebreide rechtsprekende formaties 
en de Grote kamer, die borg staan voor de samenhang, de kwaliteit en het gezag van de uitspraken van het 
Gerecht. 

De conclusie van dit tweede verslag luidt dat een herverdeling van de rechterlijke bevoegdheden tussen het 
Hof van Justitie en het Gerecht momenteel niet nodig is en dat het, gelet op onder meer de positieve resultaten 
die het Hof van Justitie in 2020 heeft geboekt, de voorkeur verdient om te wachten totdat de uitbreiding van 
het aantal rechters in het Gerecht haar volle effect heeft gesorteerd, alvorens eventueel een wetgevingsverzoek 
in te dienen tot wijziging van het Statuut op grond van artikel 281, tweede alinea, van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie, zoals bedoeld in artikel 3, lid 1, derde alinea, van verordening 2015/2422.

2. Uit de statistieken van het afgelopen jaar komen verschillende trends naar voren (zie voor een nadere 
toelichting deel C van dit hoofdstuk van het jaarverslag).

De eerste trend is de afname van het aantal ingediende zaken. In 2019 werden 966 zaken bij het Hof 
aangebracht. In 2020 is dat aantal gedaald tot 735. Deze daling valt uiteraard te verklaren door het uitbreken 
van de gezondheidscrisis, wat met name tijdens de eerste golf van de pandemie tot een aanzienlijke afname 
van het aantal verzoeken om een prejudiciële beslissing heeft geleid. Een andere oorzaak is echter dat 
beduidend minder hogere voorzieningen zijn ingesteld, namelijk slechts 131 (gewone hogere voorzieningen, 
hogere voorzieningen op kort geding en hogere voorzieningen op interventie samengeteld), terwijl dit aantal 
in 2019 meer dan het dubbele bedroeg (266). Los van deze ontwikkelingen moet worden vastgesteld dat het 
aandeel van de prejudiciële zaken in de totale caseload van het Hof is toegenomen. Het afgelopen jaar waren 
zij goed voor meer dan 75 % van alle zaken die bij het Hof zijn aangebracht. 

Ook het aantal zaken dat door het Hof is afgedaan (792) is in 2020 gedaald ten opzichte van 2019 (865), maar 
dit aantal ligt niettemin hoger dan in 2017 en 2018 (699 respectievelijk 760 zaken), hetgeen getuigt van de 
grote inzet van alle leden en personeelsleden om zich te blijven kwijten van de taak die aan deze instelling 
is opgedragen, ondanks een context die door de gezondheidscrisis uitermate complex is geworden. Zoals 
uit het tweede deel van dit hoofdstuk blijkt, heeft het Hof in de loop van het afgelopen jaar zijn rechtspraak 
verder uitgebouwd op belangrijke en uiteenlopende gebieden zoals de bescherming van de waarden van de 
rechtsstaat en van de fundamentele rechten en vrijheden, het asiel- en immigratiebeleid, de ruimte van 
vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, de interne markt, de sociale politiek, de milieubescherming en de 
consumentenbescherming.
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Tot slot verdient vermelding dat de gemiddelde duur van de procedure in 2020, ondanks de hierboven 
geschetste omstandigheden, zeer dicht aanleunt bij het uitstekende niveau dat in 2019 werd behaald  
(14,4 maanden), aangezien deze duur voor alle categorieën rechtszaken samen 15,4 maanden bedroeg.  
Zo was in 2020 de gemiddelde behandelingsduur voor hogere voorzieningen 13,8 maanden, voor prejudiciële 
zaken 15,8 maanden en voor rechtstreekse beroepen 19,2 maanden. De gemiddelde procesduur in het kader 
van prejudiciële spoedprocedures bedroeg 3,9 maanden, terwijl de Kamer voor toelating van hogere 
voorzieningen in het afgelopen jaar gemiddeld 3,2 maanden nodig had om een zaak af te ronden.
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B   Rechtspraak van het Hof van Justitie in 2020 

I. Grondrechten

In 2020 heeft het Hof zich talloze keren uitgesproken over de grondrechten in de rechtsorde van de Unie. 
Verschillende van de op dit gebied gewezen beslissingen komen in dit onderdeel van het verslag aan bod.1 

De beslissingen die hieronder worden besproken, bevatten een aantal belangrijke preciseringen met betrekking 
tot de reikwijdte van bepaalde rechten en beginselen die zijn verankerd in het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie (hierna: „Handvest”).

1. Vrijheid van godsdienst

In het arrest Veselības ministrija (C-243/19, EU:C:2020:872) van 29 oktober 2020 heeft het Hof uitspraak 
gedaan in een zaak waarin de zoon van verzoeker in het hoofdgeding een openhartoperatie moest ondergaan. 
Deze operatie kon worden verricht in Letland, de lidstaat van aansluiting van laatstgenoemde, maar kon 
daar niet worden uitgevoerd zonder bloedtransfusie. Verzoeker in het hoofdgeding heeft zich verzet tegen 
deze behandelingsmethode, omdat hij een Jehova’s Getuige is, en heeft daarom de Nacionālais veselības 
dienests (nationale gezondheidsdienst, Letland) verzocht om zijn zoon toestemming te verlenen om de 
geplande gezondheidszorg te ontvangen in Polen, waar de operatie kon worden uitgevoerd zonder 
bloedtransfusie. Dit verzoek werd afgewezen bij besluit van de gezondheidsdienst, waartegen verzoeker 
beroep heeft ingesteld. Dit beroep werd verworpen bij een vonnis in eerste aanleg, dat in hoger beroep werd 
bevestigd. In de tussentijd had de zoon van verzoeker in het hoofdgeding in Polen een hartoperatie zonder 
bloedtransfusie ondergaan.

Cassatieberoep werd ingesteld bij de Augstākās tiesa (Senāts) (hoogste rechterlijke instantie, Letland), die 
zich afvraagt of de Letse gezondheidsdienst op basis van uitsluitend medische criteria kon weigeren om het 
formulier af te geven dat de tenlasteneming van deze behandeling toestaat, dan wel in dat verband ook 
rekening had moeten houden met de geloofsovertuiging van verzoeker in het hoofdgeding. De verwijzende 
rechter twijfelt of een systeem van voorafgaande toestemming als hier aan de orde verenigbaar is met het 
Unierecht, en heeft het Hof van Justitie dan ook twee prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van, ten 

1|   De volgende arresten zijn opgenomen: arrest van 26 maart 2020, Miasto Łowicz en Prokurator Generalny (gevoegde zaken C-558/18 
en C-563/18, EU:C:2020:234), en arresten van 16 juli 2020, Inclusion Alliance for Europe/Commissie (C-378/16 P, EU:C:2020:575) en  
ADR Center/Commissie (C-584/17 P, EU:C:2020:576), besproken in deel V „Contentieuze rechtspraak van de Unie”; arrest van 18 juni 
2020, Commissie/Hongarije (Transparantie van verenigingen) (C-78/18, EU:C:2020:476), besproken in deel VII „Vrijheid van verkeer”; 
arrest van 16 juli 2020, Addis (C-517/17, EU:C:2020:579), en arrest van 14 mei 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi 
Regionális Igazgatóság (C-924/19 PPU en C-925/19 PPU, EU:C:2020:367), besproken in deel VIII „Grenscontroles, asiel en immigratie”; 
arrest van 8 september 2020, Recorded Artists Actors Performers (C-265/19, EU:C:2020:677), besproken in deel XIV „Onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen”; arrest van 16 december 2020, Raad e.a./K. Chrysostomides & Co. e.a. (gevoegde zaken C-597/18 P, 
C-598/18 P, C-603/18 P en C-604/18 P, EU:C:2020:1028), besproken in deel XVI „Economisch en monetair beleid”; arrest van 23 april 
2020, Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI (C-507/18, EU:C:2020:289), besproken in deel XVII „Sociale Politiek”; arrest van 25 juni 
2020, A e.a. (Windturbines in Aalter en Nevele) (C-24/19, EU:C:2020:503), besproken in deel XIX „Milieu”; arrest van 2 april 2020,  
Ruska Federacija (C-897/19 PPU, EU:C:2020:262), besproken in deel XX „Internationale overeenkomsten”; arrest van 8 september 2020, 
Commissie en Raad/Carreras Sequeros e.a. (gevoegde zaken C-119/19 P en C-126/19 P, EU:C:2020:676), en arrest van 18 juni 2020, 
Commissie/RQ (C-831/18 P, EU:C:2020:481), besproken in deel XXII „Europees ambtenarenapparaat”.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:872
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:234
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:575
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:576
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:476
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:579
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:367
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:677
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:1028
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:289
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:503
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:262
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:676
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:481
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eerste, artikel 20, lid 2, van verordening nr. 883/20042, dat bepaalt onder welke voorwaarden de lidstaat van 
woonplaats van een verzekerde die verzoekt om toestemming om zich naar een andere lidstaat te begeven 
teneinde daar een medische behandeling te ondergaan, deze toestemming moet verlenen en derhalve de 
in de andere lidstaat ontvangen gezondheidszorg ten laste moet nemen, en, ten tweede, artikel 8 van richtlijn 
2011/243, dat betrekking heeft op de systemen van voorafgaande toestemming voor de terugbetaling van 
de kosten van grensoverschrijdende gezondheidszorg, gelezen in het licht van artikel 21, lid 1, van het 
Handvest, dat onder meer iedere discriminatie op grond van godsdienst verbiedt.

Het Hof heeft in de eerste plaats voor recht verklaard dat artikel 20, lid 2, van verordening nr. 883/2004, 
gelezen in het licht van artikel 21, lid 1, van het Handvest, zich niet ertegen verzet dat de lidstaat van woonplaats 
van de verzekerde weigert om hem de in artikel 20, lid 1, van deze verordening bedoelde toestemming te 
verlenen, indien in die lidstaat een ziekenhuisbehandeling beschikbaar is waarvan de medische doeltreffendheid 
niet in twijfel wordt getrokken, maar de gebruikte behandelingsmethode indruist tegen de geloofsovertuiging 
van die verzekerde.

In dit verband heeft het Hof met name vastgesteld dat de weigering om de in verordening nr. 883/2004 
bedoelde voorafgaande toestemming te verlenen, een verschil in behandeling tot stand brengt dat indirect 
is gebaseerd op godsdienst of godsdienstige overtuigingen. De kosten van patiënten die een medische 
ingreep met bloedtransfusie ondergaan worden immers gedekt door het socialezekerheidsstelsel van de 
lidstaat van woonplaats, terwijl die van patiënten die om religieuze redenen besluiten om niet een dergelijke 
ingreep in die lidstaat te ondergaan maar in een andere lidstaat een behandeling te ondergaan die niet in 
strijd is met hun geloofsovertuiging, niet worden gedekt door eerstgenoemde lidstaat.

Een dergelijk verschil in behandeling is echter gerechtvaardigd indien het berust op een objectief en redelijk 
criterium en in verhouding staat tot het nagestreefde doel. Volgens het Hof was dit in casu het geval. Om te 
beginnen heeft het Hof opgemerkt dat, indien in een andere lidstaat verleende verstrekkingen tot hogere 
kosten leiden dan die van de verstrekkingen die zouden zijn verleend in de lidstaat van woonplaats van de 
verzekerde, de verplichting tot volledige vergoeding kan leiden tot extra kosten voor laatstgenoemde lidstaat. 
Vervolgens heeft het Hof vastgesteld dat indien het bevoegde orgaan verplicht zou zijn om rekening te houden 
met de geloofsovertuiging van de verzekerde, deze extra kosten, gezien de onvoorspelbaarheid en de 
potentiële omvang ervan, een risico zouden kunnen vormen voor de financiële stabiliteit van het 
zorgverzekeringsstelsel van de lidstaat van aansluiting, hetgeen een door het Unierecht erkende legitieme 
doelstelling is.

Het Hof is tot de slotsom gekomen dat de lidstaat van aansluiting zonder een stelsel van voorafgaande 
toestemming dat uitsluitend op medische criteria is gebaseerd, zou worden blootgesteld aan een extra 
financiële last die moeilijk te voorzien is en een risico kan vormen voor de financiële stabiliteit van zijn 
zorgverzekeringsstelsel. In het licht van bovengenoemde doelstelling is het dan ook gerechtvaardigd om de 
geloofsovertuiging van de betrokkene niet in aanmerking te nemen. Deze maatregel voldoet tevens aan het 
vereiste van evenredigheid.

In de tweede plaats heeft het Hof geoordeeld dat artikel 8, lid 5 en lid 6, onder d), van richtlijn 2011/24, gelezen 
in het licht van artikel 21, lid 1, van het Handvest, zich ertegen verzet dat de lidstaat van aansluiting van een 
patiënt weigert om hem de in artikel 8, lid 1, van die richtlijn bedoelde toestemming te verlenen, indien in 

2|  Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels (PB 2004, L 166, blz. 1, met rectificatie in PB 2004, L 200, blz. 1).

3|   Richtlijn 2011/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 betreffende de toepassing van de rechten van patiënten 
bij grensoverschrijdende gezondheidszorg (PB 2011, L 88, blz. 45).
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die lidstaat een ziekenhuisbehandeling beschikbaar is waarvan de medische doeltreffendheid niet in twijfel 
wordt getrokken, maar de gebruikte behandelingsmethode indruist tegen de geloofsovertuiging van die 
patiënt, tenzij deze weigering objectief gerechtvaardigd wordt door een legitieme doelstelling die verband 
houdt met het behoud van gezondheidszorgcapaciteit of medische deskundigheid in de lidstaat van aansluiting, 
en een passend en noodzakelijk middel vormt om dat doel te bereiken, hetgeen de verwijzende rechter dient 
na te gaan.

In dit verband heeft het Hof om te beginnen opgemerkt dat de Letse regering zich niet kan beroepen op de 
doelstelling inzake de noodzakelijke bescherming van de financiële stabiliteit van het socialezekerheidsstelsel 
om te rechtvaardigen dat de in artikel 8, lid 1, van richtlijn 2011/24 bedoelde toestemming wordt geweigerd 
in omstandigheden als die van het hoofdgeding. Het bij verordening nr. 883/2004 ingevoerde vergoedingssysteem 
verschilt immers van dat van richtlijn 2011/24, aangezien het bedrag van de terugbetaling op grond van die 
richtlijn ten eerste wordt berekend op basis van de tarieven die gelden voor de gezondheidszorg in de lidstaat 
van aansluiting en ten tweede niet hoger kan zijn dan de feitelijke kosten van de ontvangen gezondheidszorg 
ingeval de kosten van de in de ontvangende lidstaat verleende gezondheidszorg lager zijn dan de kosten van 
de gezondheidszorg die in de lidstaat van aansluiting wordt verleend. Gelet op deze dubbele beperking is er 
voor het gezondheidszorgstelsel van de lidstaat van aansluiting geen sprake van een risico van extra kosten 
door de tenlasteneming van grensoverschrijdende zorg en zal die lidstaat in beginsel niet worden blootgesteld 
aan een extra financiële last in het geval van grensoverschrijdende zorg.

Wat vervolgens de legitieme doelstelling inzake het behoud van gezondheidszorgcapaciteit of medische 
deskundigheid betreft, heeft het Hof opgemerkt dat de weigering om de in artikel 8, lid 1, van richtlijn 2011/24 
bedoelde voorafgaande toestemming te verlenen, op grond dat niet is voldaan aan de vereisten van de 
leden 5 en 6 van dat artikel, een verschil in behandeling invoert dat indirect is gebaseerd op godsdienst. Het 
Hof heeft gepreciseerd dat de verwijzende rechter, om te beoordelen of dit verschil in behandeling evenredig 
is, zal moeten nagaan of de planning van ziekenhuisbehandelingen in de lidstaat van aansluiting in gevaar 
zou kunnen komen indien de geloofsovertuiging van patiënten bij de uitvoering van artikel 8, leden 5 en 6, 
van richtlijn 2011/24 in aanmerking werd genomen.

In het arrest Centraal Israëlitisch Consistorie van België e.a. (C-336/19, EU:C:2020:1031) van 17 december 
2020 heeft de Grote kamer van het Hof uitspraak gedaan in een zaak die betrekking had op een decreet van 
het Vlaamse Gewest (België) van 7 juli 2017 tot wijziging van de wet op de bescherming en het welzijn van 
dieren, wat de toegelaten methodes voor het slachten van dieren betreft, dat leidt tot een verbod op slachten 
zonder voorafgaande bedwelming dat ook geldt voor door een religieuze rite voorgeschreven slachtingen. 
Voor rituele slachtingen voorziet dit decreet in een bedwelming die omkeerbaar is en niet tot de dood van 
het dier kan leiden.

Verschillende joodse en islamitische verenigingen hebben dit decreet aangevochten en verzocht om het 
volledig of gedeeltelijk te vernietigen. Zij voeren aan dat het decreet verordening nr. 1099/20094  schendt 
doordat joodse en islamitische gelovigen zich geen vlees kunnen verschaffen dat afkomstig is van dieren die 
zijn geslacht overeenkomstig hun religieuze voorschriften. Volgens deze verenigingen verzetten die voorschriften 
zich tegen de techniek van omkeerbare bedwelming. Door het decreet kunnen gelovigen hun godsdienst 
dus niet belijden. 

Tegen deze achtergrond heeft het Grondwettelijk Hof (België) prejudiciële vragen aan het Hof gesteld om 
met name te vernemen of het Unierecht zich verzet tegen een regeling van een lidstaat die voor rituele 
slachtingen een verdovingsmethode oplegt die omkeerbaar is en niet tot de dood van het dier kan leiden.

4|  Verordening (EG) nr. 1099/2009 van de Raad van 24 september 2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden (PB 2009, L 303, 
blz. 1).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:1031
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Deze vraag heeft het Hof voor de derde maal5 de gelegenheid geboden om de vrijheid van godsdienst zoals 
gewaarborgd door artikel 10 van het Handvest af te wegen tegen het dierenwelzijn zoals bedoeld in artikel 13 
VWEU en nader uitgewerkt in verordening nr. 1099/2009.

Het Hof heeft om te beginnen opgemerkt dat het in verordening nr. 1099/2009 opgenomen beginsel om 
dieren vóór het doden te bedwelmen, beantwoordt aan de belangrijkste doelstelling van die verordening, 
namelijk de bescherming van het dierenwelzijn. Die verordening6 staat ritueel slachten, waarbij het dier 
zonder voorafgaande bedwelming mag worden gedood, weliswaar toe, maar deze vorm van slachten is in 
de Unie slechts bij wijze van uitzondering toegestaan om te verzekeren dat de vrijheid van godsdienst wordt 
geëerbiedigd. Daarnaast kunnen lidstaten nationale voorschriften aannemen om op het gebied van rituele 
slachtingen dieren bij het doden uitgebreider te beschermen dan de verordening voorschrijft.7 Uit de 
verordening komt dus naar voren dat de Unie en de lidstaten ten volle rekening houden met hetgeen vereist 
is voor het welzijn van dieren, maar ook de bepalingen en gebruiken van de lidstaten met betrekking tot met 
name religieuze riten eerbiedigen. De verordening brengt echter niet zelf de noodzakelijke verzoening tussen 
dierenwelzijn en de vrijheid van godsdienstbelijdenis tot stand, maar zet slechts de grote lijnen uit voor de 
lidstaten, die deze twee waarden met elkaar moeten verzoenen.

Verordening nr. 1099/2009 verzet zich er dan ook niet tegen dat de lidstaten de verplichting om de dieren 
vóór het doden te bedwelmen ook opleggen voor slachtingen die vereist zijn voor religieuze riten. De lidstaten 
moeten echter wel de grondrechten van het Handvest eerbiedigen.

Wat de specifieke vraag betreft of het decreet deze grondrechten eerbiedigt, heeft het Hof eraan herinnerd 
dat de rituele slacht valt onder de vrijheid van godsdienstbelijdenis zoals gewaarborgd door artikel 10, lid 1, 
van het Handvest. Door voor rituele slachtingen een omkeerbare bedwelming op te leggen die in strijd is 
met de religieuze voorschriften van joodse en islamitische gelovigen, beperkt dit decreet dus de uitoefening 
van het recht van deze gelovigen om vrijelijk hun godsdienst te belijden.

Om te beoordelen of die beperking is toegestaan, heeft het Hof allereerst vastgesteld dat de uit het decreet 
voortvloeiende inmenging in de vrijheid van godsdienstbelijdenis bij wet is gesteld en bovendien de wezenlijke 
inhoud van artikel 10 van het Handvest eerbiedigt, aangezien de inmenging beperkt blijft tot één aspect van 
de specifieke rituele daad van het slachten en de rituele slacht als zodanig niet verboden is.

Het Hof merkte vervolgens op dat deze inmenging is ingegeven door een doelstelling van algemeen belang 
die door de Unie is erkend, namelijk het bevorderen van het dierenwelzijn.

Bij de toetsing of de beperking evenredig is, kwam het Hof tot de slotsom dat de maatregelen van het decreet 
een juist evenwicht tot stand kunnen brengen tussen het belang dat wordt gehecht aan het dierenwelzijn 
enerzijds en de vrijheid van joodse en islamitische gelovigen om hun godsdienst te belijden anderzijds. In 
dit verband heeft het Hof in de eerste plaats vastgesteld dat de verplichting tot omkeerbare bedwelming 
geschikt is ter verwezenlijking van het doel om het dierenwelzijn te bevorderen. Wat in de tweede plaats de 
vraag betreft of de inmenging noodzakelijk is, heeft het Hof benadrukt dat de Uniewetgever elke lidstaat 
een ruime beoordelingsmarge heeft willen toekennen om de bescherming van het welzijn van dieren bij het 
doden en de eerbiediging van de vrijheid voor eenieder om zijn godsdienst te belijden met elkaar te verzoenen. 
Er bestaat wetenschappelijke consensus over het feit dat voorafgaande bedwelming de optimale methode 

5|  Na de arresten van het Hof van 29 mei 2018, Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen e.a. (C-426/16, 
EU:C:2018:335), en 26 februari 2019, Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (C-497/17, EU:C:2019:137).

6|  Artikel 4, lid 4, van verordening nr. 1099/2009.

7|  Artikel 26, lid 2, eerste alinea, onder c), van verordening 1099/2009.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2018:335
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2019:137
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is om het lijden van dieren bij het doden te verminderen. Wat in de derde plaats de evenredigheid van de 
inmenging betreft, heeft het Hof om te beginnen opgemerkt dat de Vlaamse wetgever zich op wetenschappelijk 
onderzoek heeft gebaseerd en bij voorkeur gebruik heeft willen maken van de meest moderne geoorloofde 
methode voor het doden. Vervolgens wees het Hof erop dat deze wetgever is uitgegaan van een veranderende 
maatschappelijke en normatieve context, die wordt gekenmerkt door een groeiende bewustwording van de 
problematiek van het dierenwelzijn. Ten slotte stelde het Hof vast dat het decreet niet verhindert of verbiedt 
dat producten van dierlijke oorsprong van ritueel geslachte dieren in het verkeer worden gebracht wanneer 
die producten afkomstig zijn uit een andere lidstaat of een derde land.

Het Hof was dan ook van oordeel dat verordening nr. 1099/2009, gelezen in het licht van artikel 13 VWEU en 
artikel 10, lid 1, van het Handvest, zich niet verzet tegen een regeling van een lidstaat die voor rituele slachtingen 
een verdovingsmethode oplegt die omkeerbaar is en niet tot de dood van het dier kan leiden.

Voorts bevestigde het Hof dat verordening nr. 1099/20098 geldig is in het licht van de in het Handvest 
gewaarborgde beginselen van gelijkheid, non-discriminatie en verscheidenheid van cultuur, godsdienst en 
taal9. De omstandigheid dat de verordening lidstaten toestaat om maatregelen zoals de verplichte bedwelming 
bij rituele slachtingen vast te stellen, maar geen soortgelijke bepaling bevat voor het doden van dieren tijdens 
de jacht en de visserij of tijdens sportieve of culturele evenementen, is immers niet in strijd met die beginselen.

Het Hof wees erop dat de productie van vlees bij culturele of sportieve evenementen hooguit marginaal is 
en economisch niet van belang is. Bijgevolg kunnen dergelijke evenementen niet redelijkerwijs worden 
beschouwd als activiteiten die bestaan in de productie van levensmiddelen, wat rechtvaardigt dat deze 
evenementen anders worden behandeld dan slachtingen. Het Hof kwam tot dezelfde conclusie voor de jacht 
en de recreatievisserij. Die activiteiten spelen zich namelijk af in een context waarin de dieren in heel andere 
omstandigheden worden gedood dan landbouwdieren.

8|  Met name artikel 26, lid 2, eerste alinea, onder c), van de verordening, dat ziet op de mogelijkheid voor de lidstaten om nationale 
voorschriften vast te stellen die dieren uitgebreider beschermen bij rituele slachtingen.

9|  Artikelen 20, 21 en 22 van het Handvest.
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2.  Recht op een doeltreffende voorziening in rechte en recht op 
toegang tot een onpartijdig gerecht

Twee beslissingen verdienen hier vermelding, te weten een beschikking in kort geding in een zaak die 
betrekking had op de gevolgen van de justitiële hervorming in Polen10 en een arrest dat is gewezen in het 
kader van een procedure die van toepassing is op de uitwisseling van fiscale inlichtingen op verzoek.11

Op 8 april 2020 heeft de Grote kamer van het Hof in de beschikking in kort geding in de zaak  
Commissie/Polen (C-791/19 R, EU:C:2020:277) de Republiek Polen gelast om onmiddellijk de toepassing op 
te schorten van de nationale bepalingen die aan de basis liggen van de bevoegdheid van de tuchtkamer van 
de Sąd Najwyższy (hoogste rechter in burgerlijke en strafzaken, Polen) om uitspraak te doen in tuchtzaken 
tegen rechters, en om de bij de tuchtkamer aanhangige zaken niet toe te wijzen aan een rechtsprekende 
formatie die niet voldoet aan de vereisten van onafhankelijkheid zoals met name uiteengezet in het arrest 
A. K. e.a.12. Het verzoek in kort geding was ingediend in het kader van een in oktober 2019 door de Europese 
Commissie ingesteld beroep wegens niet-nakoming dat ertoe strekte vast te stellen dat Polen, door de nieuwe 
tuchtregeling voor rechters van de hoogste rechterlijke instantie en rechters van de gewone rechterlijke 
instanties in te voeren, was tekortgeschoten in zijn verplichtingen krachtens artikel 19, lid 1, tweede alinea, 
VEU13 juncto artikel 267, tweede en derde alinea, VWEU14.

Op grond van die nieuwe regeling, die in 2017 is vastgesteld, is de bij de hoogste rechterlijke instantie 
ingestelde tuchtkamer bevoegd voor tuchtprocedures tegen rechters van die rechterlijke instantie en, in 
hoger beroep, voor tuchtprocedures tegen rechters van de gewone rechterlijke instanties. Volgens de 

10|   Daarnaast moeten nog twee andere arresten worden vermeld die het Hof op dit gebied heeft gewezen: arrest van 26 maart 2020, 
Miasto Łowicz en Prokurator Generalny (gevoegde zaken C-558/18 en C-563/18, EU:C:2020:234), besproken in deel V.4 „Prejudiciële 
verwijzing”, en arrest van 17 december 2020, Openbaar Ministerie (Onafhankelijkheid van de uitvaardigende rechterlijke autoriteit) 
(gevoegde zaken C-354/20 PPU en C-412/20 PPU, EU:C:2020:1033), besproken in deel XI „Europees aanhoudingsbevel”.

11|   In dit deel verdienen voorts nog de volgende arresten vermelding: arrest van 26 maart 2020, Heroverweging Simpson/Raad en HG/
Commissie (gevoegde zaken C-542/18 RX-II en C-543/18 RX-II, EU:C:2020:232), besproken in deel XXII.1 „Procedure voor de benoeming 
van de rechters in het Gerecht voor ambtenarenzaken”; arrest van 9 juli 2020, Tsjechië/Commissie (C-575/18 P, EU:C:2020:530), dat 
de voorwaarden betrof waaronder de lidstaten toegang tot effectieve rechterlijke bescherming hebben in het kader van een geding 
dat betrekking heeft op de omvang van hun financiële verantwoordelijkheid ten aanzien van het Unierecht op het gebied van de 
eigen middelen van de Unie, besproken in deel IV „Begroting en subsidies van de Unie”; arrest van 16 juli 2020, ADR Center/Commissie 
(C-584/17 P, EU:C:2020:576), dat betrekking heeft op de verenigbaarheid met het beginsel van effectieve rechterlijke bescherming 
van de rechtspraak van het Gerecht dat de Unierechter bij wie een beroep is ingesteld tot nietigverklaring van een besluit dat een 
executoriale titel vormt en een handeling is die is vastgesteld op grond van een eigen bevoegdheid die losstaat van de contractuele 
verhouding tussen partijen, enkel middelen waarmee de rechtmatigheid van de bestreden handeling wordt betwist aan het Unierecht 
kan toetsen, en dat besproken wordt in deel V.3 „Beroep tot nietigverklaring”; arrest van 24 november 2020, Minister van Buitenlandse 
Zaken (gevoegde zaken, C-225/19 en C-226/19, EU:C:2020:951), dat de kenmerken van beroepen tegen beslissingen tot weigering van 
een visum preciseert in het licht van het recht op een doeltreffende voorziening in rechte, besproken in deel VIII.3 „Grenscontroles, 
asiel en immigratie”.

12|  Arrest van het Hof van 19 november 2019, A. K. e.a. (Onafhankelijkheid van de tuchtkamer van de Sąd Najwyższy) (C-585/18, C-624/18 
en C-625/18, EU:C:2019:982; hierna: „arrest A . K.”).

13|  Volgens die bepaling „[voorzien] [d]e lidstaten [...] in de nodige rechtsmiddelen om daadwerkelijke rechtsbescherming op de onder 
het recht van de Unie vallende gebieden te verzekeren.”

14|  Deze bepaling voorziet in de bevoegdheid van het Hof van Justitie om uitspraak te doen op prejudiciële vragen. Artikel 267, tweede 
en derde alinea, luidt: „Indien een vraag te dien aanzien wordt opgeworpen voor een rechterlijke instantie van een der lidstaten, kan 
deze instantie, indien zij een beslissing op dit punt noodzakelijk acht voor het wijzen van haar vonnis, het Hof verzoeken over deze 
vraag een uitspraak te doen. Indien een vraag te dien aanzien wordt opgeworpen in een zaak aanhangig bij een nationale rechterlijke 
instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep, is deze instantie gehouden zich 
tot het Hof te wenden.”

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:277
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:234
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:1033
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:232
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:530
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:576
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:951
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2019:982
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Commissie15 waarborgt deze regeling niet de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de tuchtkamer, die 
uitsluitend is samengesteld uit rechters die worden geselecteerd door de Krajowa Rada Sądownictwa 
(nationale raad voor de rechterlijke macht; hierna: „KRS”). De 15 rechters die lid zijn van de KRS, zijn geselecteerd 
door het lagerhuis van het Poolse parlement, terwijl zij vóór de hervorming van 2017 door hun collega-
magistraten werden gekozen. Naar aanleiding van het arrest A. K.16 heeft de kamer voor arbeid en sociale 
zekerheid van de hoogste rechterlijke instantie in de arresten van 5 december 2019 en 15 januari 2020 
uitspraak gedaan in de zaken die tot dat arrest hebben geleid en geoordeeld dat de tuchtkamer niet kon 
worden beschouwd als een gerecht dat voldoet aan de vereisten als bedoeld in het Unierecht en het Poolse 
recht, gelet op de omstandigheden waarin zij is opgericht, de omvang van haar bevoegdheden, haar 
samenstelling en het feit dat de KRS betrokken was bij haar instelling. Niettemin is de tuchtkamer haar 
rechtsprekende taken blijven uitoefenen.

In de eerste plaats heeft het Hof, alvorens inhoudelijk in te gaan op het verzoek van de Commissie om 
voorlopige maatregelen te treffen, de door de Republiek Polen opgeworpen exceptie van niet-ontvankelijkheid 
verworpen. In het bijzonder heeft het Hof met betrekking tot zijn bevoegdheid om de betrokken voorlopige 
maatregelen te bevelen eraan herinnerd dat de rechterlijke organisatie in de lidstaten weliswaar onder hun 
eigen bevoegdheid valt, maar dat dit niet wegneemt dat de lidstaten bij de uitoefening van deze bevoegdheid 
hun verplichtingen uit hoofde van het Unierecht, en met name uit hoofde van artikel 19, lid 1, tweede alinea, 
VEU, moeten nakomen. Het Hof heeft vervolgens opgemerkt dat het volgens deze bepaling, die het 
rechtsstaatbeginsel concretiseert, aan de nationale rechterlijke instanties en het Hof staat om te waarborgen 
dat het Unierecht in alle lidstaten ten volle wordt toegepast en dat de justitiabelen de rechtsbescherming 
genieten die zij aan dat recht ontlenen. Na eraan te hebben herinnerd dat het ter verzekering van deze 
bescherming van primordiaal belang is dat de onafhankelijkheid van die instanties wordt gehandhaafd, heeft 
het Hof benadrukt dat het bijgevolg aan elke lidstaat staat om te waarborgen dat de tuchtregeling die van 
toepassing is op de rechters van de nationale rechterlijke instanties waarbij in zijn rechtsorde zaken aanhangig 
kunnen worden gemaakt op de onder het Unierecht vallende gebieden, voldoet aan het beginsel van de 
onafhankelijkheid van rechters. Zo moet met name worden verzekerd dat de beslissingen in tuchtprocedures 
tegen rechters van die rechterlijke instanties worden getoetst door een instantie die zelf voldoet aan de 
garanties voor daadwerkelijke rechtsbescherming, waaronder de garantie van onafhankelijkheid. In het 
kader van een beroep wegens niet-nakoming waarin wordt betwist dat de nationale bepalingen van de 
tuchtregeling voor rechters die onder het Unierecht vallende kwesties behandelen, verenigbaar zijn met het 
Unierecht, is het Hof dan ook bevoegd om voorlopige maatregelen te gelasten waarbij de toepassing van die 
bepalingen wordt opgeschort.

In de tweede plaats heeft het Hof, wat de inhoudelijke behandeling van het verzoek in kort geding betreft, 
herinnerd aan de voorwaarden waaronder de rechter in kort geding voorlopige maatregelen kan treffen.  
Zo moet worden aangetoond dat de toekenning van dergelijke maatregelen op het eerste gezicht feitelijk en 
rechtens gerechtvaardigd is ( fumus boni juris) en dat de maatregelen spoedeisend zijn in die zin dat het ter 

15|  Daarin ondersteund door België, Denemarken, Nederland, Finland en Zweden.

16|  In dat arrest heeft het Hof met name geoordeeld dat het Unierecht zich ertegen verzet dat geschillen betreffende de toepassing van 
dit recht „onder de uitsluitende bevoegdheid kunnen vallen van een instantie die geen onafhankelijk en onpartijdig gerecht vormt 
[...]. Hiervan is sprake wanneer de objectieve voorwaarden waaronder de betrokken instantie is ingesteld, de kenmerkende 
eigenschappen ervan en de manier waarop de leden ervan zijn benoemd, van dien aard zijn dat bij de justitiabelen legitieme twijfel 
kan ontstaan over de vraag of deze instantie niet gevoelig is voor externe factoren, in het bijzonder voor directe of indirecte invloed 
van de wetgevende en uitvoerende macht, en of deze instantie onpartijdig is ten opzichte van de met elkaar strijdende belangen, 
en, derhalve, ertoe kunnen leiden dat deze instelling niet de indruk geeft onafhankelijk en onpartijdig te zijn, hetgeen het vertrouwen 
kan ondermijnen dat de rechterlijke macht in een democratische samenleving bij deze justitiabelen moet wekken.”
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voorkoming van ernstige en onherstelbare schade aan de belangen van de verzoeker noodzakelijk is dat zij 
reeds vóór de beslissing in de hoofdzaak worden gelast en effect sorteren. De rechter in kort geding weegt 
in voorkomend geval ook de betrokken belangen tegen elkaar af.

Wat de voorwaarde van fumus boni juris betreft, heeft het Hof om te beginnen benadrukt dat aan deze 
voorwaarde is voldaan indien minstens één van de middelen die de om voorlopige maatregelen verzoekende 
partij ter ondersteuning van het beroep in de hoofdzaak heeft aangevoerd, op het eerste gezicht niet elke 
redelijke grond mist. In casu heeft het Hof, zonder dat het uitspraak heeft gedaan over de gegrondheid van 
de argumenten die de partijen in het beroep wegens niet-nakoming hebben aangevoerd, vastgesteld dat, 
gelet op de door de Commissie aangedragen feitelijke gegevens en de uitleggingsgegevens die met name 
besloten liggen in het arrest Commissie/Polen (Onafhankelijkheid van de Sąd Najwyższy)17, en in het arrest A. K., 
de in het beroep wegens niet-nakoming aangevoerde argumenten volgens welke de onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid van de tuchtkamer niet zijn gewaarborgd, op het eerste gezicht niet elke redelijke grond 
missen.

Wat de voorwaarde van spoedeisendheid betreft, heeft het Hof geoordeeld dat daaraan in casu is voldaan. 
De enkele omstandigheid dat de rechters van de hoogste rechterlijke instantie en de gewone rechterlijke 
instanties het risico lopen op een tuchtprocedure die ertoe kan leiden dat een zaak aanhangig wordt gemaakt 
bij een instantie waarvan de onafhankelijkheid niet is gewaarborgd, kan immers hun eigen onafhankelijkheid 
en bijgevolg de daadwerkelijke rechtsbescherming van de rechten die de justitiabelen aan het Unierecht 
ontlenen, in gevaar brengen. Het Hof heeft daaruit afgeleid dat de toepassing van de litigieuze nationale 
bepalingen waarbij de bevoegdheid om uitspraak te doen in tuchtzaken tegen die rechters wordt opgedragen 
aan een instantie waarvan de onafhankelijkheid mogelijk niet is gewaarborgd, kan leiden tot ernstige en 
onherstelbare schade voor de rechtsorde van de Unie.

Ten slotte is het Hof nader ingegaan op de afweging van de betrokken belangen. Het is tot de slotsom gekomen 
dat deze afweging pleit voor toekenning van de door de Commissie gevraagde voorlopige maatregelen, met 
name op grond van de overweging dat de toewijzing van deze maatregelen niet leidt tot de ontbinding van 
de tuchtkamer, maar slechts tot de voorlopige opschorting van haar werkzaamheden tot de uitspraak van 
het eindarrest. Voorts heeft het Hof geoordeeld dat voor zover de toekenning van die maatregelen impliceert 
dat de behandeling van de bij de tuchtkamer aanhangige zaken moet worden opgeschort tot aan de uitspraak 
van het eindarrest, de schade die de opschorting van deze zaken voor de betrokken justitiabelen doet 
ontstaan geringer is dan de schade die ontstaat wanneer die zaken worden onderzocht door een instantie 
waarvan op het eerste gezicht niet kan worden uitgesloten dat zij niet onafhankelijk en onpartijdig is.

In het arrest État luxembourgeois (Recht op een doeltreffende voorziening in rechte tegen een verzoek om 
fiscale inlichtingen) (gevoegde zaken C-245/19 en C-246/19, EU:C:2020:795) heeft de Grote kamer van het 
Hof zich op 6 oktober 2020 uitgesproken over twee zaken waarin de directeur van de dienst directe belastingen 
van Luxemburg, naar aanleiding van twee verzoeken tot uitwisseling van inlichtingen van de Spaanse 
belastingdienst in het kader van een onderzoek naar F.C., een in Spanje wonende natuurlijke persoon, bevelen 
had uitgevaardigd jegens vennootschap B en bank A tot het verstrekken van inlichtingen over bankrekeningen 
en financiële activa waarvan F.C. de houder of begunstigde zou zijn, en over verscheidene juridische, bancaire, 
financiële of economische transacties die mogelijk zijn verricht door F.C. of door derden die namens haar of 
in haar belang handelden.

17|  Arrest van het Hof van 24 juni 2019, Commissie/Polen (Onafhankelijkheid van de Sąd Najwyższy) (C-619/18, EU:C:2019:531).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:795
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2019:531
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Krachtens de Luxemburgse wetgeving inzake de procedure die van toepassing is op de uitwisseling van 
fiscale inlichtingen op verzoek, kon ten tijde van de feiten geen beroep tegen een dergelijk bevel worden 
ingesteld. Desalniettemin hebben de vennootschappen B, C en D, alsmede F.C., bij de tribunal administratif 
(bestuursrechter in eerste aanleg, Luxemburg) beroepen ingesteld tot, primair, herziening en, subsidiair, 
nietigverklaring van deze bevelen. De tribunal administratif heeft zich bevoegd verklaard om kennis te nemen 
van deze beroepen, op grond van de overweging dat de Luxemburgse wetgeving niet in overeenstemming 
was met artikel 47 van het Handvest, dat bepaalt dat eenieder wiens door het Unierecht gewaarborgde 
rechten en vrijheden zijn geschonden recht heeft op een doeltreffende voorziening in rechte, en dat deze 
wetgeving derhalve buiten toepassing moest worden gelaten. Ten gronde heeft deze rechter de bevelen 
gedeeltelijk nietig verklaard, omdat een deel van de gevraagde informatie niet naar verwachting van belang 
was.

De Luxemburgse Staat heeft tegen deze vonnissen hoger beroep ingesteld bij de Cour administrative (hoogste 
bestuursrechter, Luxemburg), die heeft besloten om het Hof vragen voor te leggen over, met name, de 
uitlegging van artikel 47 van het Handvest. Zo vroeg de verwijzende rechter zich af of dit artikel in de weg 
stond aan een nationale wettelijke regeling waarbij een bezitter van informatie (zoals vennootschap B), een 
belastingplichtige tegen wie een belastingonderzoek loopt (zoals F.C.) en derden op wie deze informatie ziet 
(zoals de vennootschappen C en D), de mogelijkheid wordt ontnomen om rechtstreeks beroep in te stellen 
tegen een bevel. Voorts vroeg de nationale rechter zich af wat de omvang is van de door richtlijn 2011/1618 
aan de lidstaten geboden mogelijkheid om inlichtingen uit te wisselen, mits deze inlichtingen „naar verwachting 
van belang” zijn voor de administratie en de handhaving van de nationale belastingwetgeving.

In zijn arrest heeft het Hof in de eerste plaats voor recht verklaard dat artikel 47 van het Handvest, gelezen 
in samenhang met de artikelen 7 en 8 (waarin respectievelijk het recht op eerbiediging van het privéleven 
en het recht op bescherming van persoonsgegevens zijn neergelegd) en artikel 52, lid 1, ervan (op grond 
waarvan de uitoefening van bepaalde grondrechten onder bepaalde voorwaarden kan worden beperkt):

• zich ertegen verzet dat de wettelijke regeling van een lidstaat tot uitvoering van de bij richtlijn 2011/16 
vastgestelde procedure voor de uitwisseling van inlichtingen op verzoek een bezitter van informatie 
belet beroep in te stellen tegen een besluit waarbij de bevoegde autoriteit van die lidstaat deze bezitter 
gelast haar die informatie te verstrekken, teneinde gevolg te geven aan een van de bevoegde autoriteit 
van een andere lidstaat uitgaand verzoek tot uitwisseling van inlichtingen, maar

• zich niet ertegen verzet dat een dergelijke wettelijke regeling de belastingplichtige tegen wie het 
onderzoek loopt dat aanleiding heeft gegeven tot dat verzoek om inlichtingen, en derden op wie de 
betrokken informatie ziet, belet beroep in te stellen tegen dat besluit.

Na te hebben vastgesteld dat het Handvest van toepassing was omdat met de in de hoofdgedingen aan de 
orde zijnde nationale wetgeving het Unierecht ten uitvoer werd gebracht, heeft het Hof ten eerste, met 
betrekking tot het recht op een doeltreffende voorziening in rechte, opgemerkt dat de bescherming tegen 
willekeurige of onredelijke ingrepen van het openbaar gezag in de privésfeer van zowel natuurlijke personen 
als rechtspersonen een algemeen beginsel van Unierecht vormt en dat een rechtspersoon tot wie een bevel 
is gericht tot het verstrekken van inlichtingen aan de belastingdienst, zich hierop kan beroepen om in rechte 
op te komen tegen dat bevel.

18|  Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen 
en tot intrekking van richtlijn 77/799/EEG (PB 2011, L 64, blz. 1), zoals gewijzigd bij richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 
2014 (PB 2014, L 359, blz. 1).
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Vervolgens heeft het Hof in herinnering gebracht dat de uitoefening van het recht op een doeltreffende 
voorziening in rechte, bij gebreke van een Unieregeling ter zake, niettemin door een nationale wettelijke 
regeling kan worden beperkt, mits aan de voorwaarden van artikel 52, lid 1, van het Handvest is voldaan. 
Deze bepaling vereist met name dat de wezenlijke inhoud van de door het Handvest gewaarborgde rechten 
en vrijheden wordt geëerbiedigd.

In dit verband heeft het Hof gepreciseerd dat de wezenlijke inhoud van het in artikel 47 van het Handvest 
neergelegde recht op een doeltreffende voorziening in rechte er onder andere in bestaat dat de houder van 
dit recht toegang moet hebben tot een gerecht dat bevoegd is om de eerbiediging van de uit het Unierecht 
voortvloeiende rechten en vrijheden te waarborgen en om daartoe alle voor het aanhangige geding relevante 
feitelijke en juridische kwesties te onderzoeken. Bovendien kan van deze persoon niet worden verlangd dat 
hij een regel of een juridische verplichting schendt en zich zo blootstelt aan de aan deze schending verbonden 
sanctie, om toegang te krijgen tot een dergelijk gerecht. Volgens het Hof houdt de in casu toepasselijke 
nationale wettelijke regeling in dat degene tot wie het bevel is gericht, alleen wanneer hij dat bevel niet naleeft 
en hem vervolgens om die reden een sanctie wordt opgelegd, beschikt over een mogelijkheid om incidenteel 
tegen dat bevel op te komen in het kader van het beroep dat tegen een dergelijke sanctie kan worden 
ingesteld. Derhalve is een dergelijke nationale wettelijke regeling niet in overeenstemming met artikel 47 
juncto artikel 52, lid 1, van het Handvest.

Wat ten tweede het recht op een doeltreffende voorziening in rechte betreft van de belastingplichtige tegen 
wie het onderzoek loopt dat aanleiding heeft gegeven tot het bevel, heeft het Hof vastgesteld dat een 
dergelijke belastingplichtige, als natuurlijke persoon, houder is van het door artikel 7 van het Handvest 
gewaarborgde recht op eerbiediging van het privéleven en van het door artikel 8 daarvan gewaarborgde 
recht op bescherming van persoonsgegevens, en dat de mededeling van informatie over die belastingplichtige 
aan een overheidsinstantie inbreuk kan maken op die rechten, hetgeen rechtvaardigt dat de betrokkene een 
recht op een doeltreffende voorziening in rechte toekomt.

Het Hof heeft hier evenwel aan toegevoegd dat het vereiste dat de wezenlijke inhoud van dit recht wordt 
geëerbiedigd, niet met zich meebrengt dat de belastingplichtige rechtstreeks beroep moet kunnen instellen 
dat er primair toe strekt een bepaalde maatregel aan te vechten, voor zover er voor de verschillende bevoegde 
nationale rechters een of meer rechtsmiddelen bestaan waarmee hij incidenteel een doeltreffende rechterlijke 
toetsing van die maatregel kan verkrijgen, zonder dat hij zich hoeft bloot te stellen aan het risico dat hem 
een sanctie wordt opgelegd. Wanneer er geen mogelijkheid is om rechtstreeks beroep in te stellen tegen 
een bevel, moet de belastingplichtige dus beschikken over een recht op een voorziening in rechte ten aanzien 
van het besluit tot herziening of wijziging dat na afloop van het onderzoek wordt vastgesteld, en, in dat kader, 
over de mogelijkheid om incidenteel op te komen tegen het bevel en tegen de wijze waarop het op grond 
van dat bevel verzamelde bewijs is verkregen en gebruikt. Bijgevolg heeft het Hof geoordeeld dat een wettelijke 
regeling die een dergelijke belastingplichtige belet rechtstreeks beroep in te stellen tegen een bevel, geen 
afbreuk doet aan de wezenlijke inhoud van het recht op een doeltreffende voorziening in rechte.

Voorts heeft het Hof opgemerkt dat een dergelijke wettelijke regeling beantwoordt aan een door de Unie 
erkende doelstelling van algemeen belang, namelijk internationale belastingfraude en -ontwijking te bestrijden 
door de samenwerking tussen de op dit gebied bevoegde nationale autoriteiten te versterken, en dat zij in 
overeenstemming is met het evenredigheidsbeginsel.

Wat ten derde de situatie van derden betreft op wie de betrokken informatie ziet, heeft het Hof op analoge 
wijze geoordeeld dat de uitoefening van het recht op een doeltreffende voorziening in rechte waarover deze 
derden moeten beschikken, in geval van een bevel dat een inbreuk kan vormen op hun recht op bescherming 
tegen willekeurige of onevenredige ingrepen van het openbaar gezag in hun privésfeer, kan worden beperkt 
door een nationale wettelijke regeling op grond waarvan geen rechtstreeks beroep kan worden ingesteld 
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tegen een dergelijk bevel, mits die derden voor het overige beschikken over een rechtsmiddel dat hen in 
staat stelt hun grondrechten daadwerkelijk te doen eerbiedigen, zoals een beroep tot vaststelling van 
aansprakelijkheid.

In de tweede plaats heeft het Hof geoordeeld dat een besluit waarbij de bevoegde autoriteit van een lidstaat 
de bezitter van informatie gelast haar die informatie te verstrekken, teneinde gevolg te geven aan een verzoek 
tot uitwisseling van inlichtingen, moet worden geacht betrekking te hebben op inlichtingen die „naar 
verwachting van belang” zijn in de zin van richtlijn 2011/16, voor zover het melding maakt van de identiteit 
van de bezitter van de betrokken informatie, de identiteit van de belastingplichtige tegen wie het onderzoek 
loopt dat aanleiding heeft gegeven tot het verzoek tot uitwisseling van inlichtingen, en het tijdvak waarop 
dat onderzoek betrekking heeft, en voor zover het betrekking heeft op overeenkomsten, facturen en betalingen 
die niet nader zijn bepaald maar worden afgebakend door persoonlijke, temporele en materiële criteria 
waaruit hun band met de betrokken belastingplichtige blijkt. Deze combinatie van criteria volstaat immers 
om uit te sluiten dat de gevraagde inlichtingen kennelijk niet naar verwachting van belang zijn, waardoor een 
nauwkeurigere afbakening ervan niet noodzakelijk is.

3.  Vrijheid van kunsten en wetenschappen, recht op onderwijs en 
vrijheid van ondernemerschap 

In het arrest Commissie/Hongarije (Hoger onderwijs) (C-66/18, EU:C:2020:792) van 6 oktober 2020 heeft de 
Grote kamer van het Hof onder meer geconstateerd dat Hongarije de verplichtingen niet was nagekomen 
die op hem rusten krachtens artikel 13, artikel 14, lid 3, en artikel 16 van het Handvest, betreffende respectievelijk 
de academische vrijheid, de vrijheid om instellingen voor hoger onderwijs op te richten en de vrijheid van 
ondernemerschap, door bepalingen vast te stellen volgens welke buitenlandse hogeronderwijsinstellingen 
slechts een met een diploma afgesloten opleiding in Hongarije kunnen verstrekken, indien er een internationale 
overeenkomst is gesloten tussen Hongarije en de derde staat waar de betrokken instelling haar zetel heeft 
en indien deze instellingen een hogeronderwijsopleiding aanbieden in hun vestigingsstaat. 

In dit verband heeft het Hof om te beginnen gepreciseerd dat Hongarije bij de vaststelling van de litigieuze 
bepalingen gebonden is aan het Handvest, aangezien de uitvoering van verplichtingen die het is aangegaan 
krachtens een internationale overeenkomst die een integrerend bestanddeel vormt van het Unierecht, zoals 
de Algemene Overeenkomst betreffende de handel in diensten (GATS)19, enerzijds, en de door deze bepalingen 
opgelegde beperkingen van de fundamentele vrijheden, waarvan Hongarije heeft gesteld dat zij gerechtvaardigd 
zijn, anderzijds, deel uitmaken van de uitvoering van het Unierecht in de zin van artikel 51, lid 1, van het 
Handvest.

Het Hof heeft de draagwijdte van de door de genoemde bepalingen van het Handvest geboden waarborgen 
achtereenvolgens onderzocht, en daarbij met betrekking tot de uitoefening van de activiteit van instellingen 
voor hoger onderwijs benadrukt dat de academische vrijheid niet alleen een individuele dimensie heeft – in 
die zin dat zij in verband wordt gebracht met de vrijheid van meningsuiting en, meer in het bijzonder op het 
gebied van het onderzoek, met de vrijheid van communicatie, de vrijheid van onderzoek en de vrijheid om 
de aldus verkregen resultaten te verspreiden –, maar ook een institutionele en organisatorische dimensie, 
die tot uitdrukking komt in de autonomie van deze instellingen. Het Hof heeft vastgesteld dat de litigieuze 
maatregelen de academische activiteit van de betrokken buitenlandse hogeronderwijsinstellingen op Hongaars 
grondgebied in gevaar kunnen brengen en de betrokken universiteiten dus de autonome infrastructuur 

19|   Deze aspecten van het arrest worden besproken in deel XX „Internationale overeenkomsten”.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:792
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kunnen ontnemen die nodig is voor de uitvoering van hun wetenschappelijk onderzoek en voor de uitoefening 
van hun pedagogische activiteiten, zodat die maatregelen de in artikel 13 van het Handvest beschermde 
academische vrijheid kunnen beperken. Bovendien valt de oprichting van deze instellingen onder artikel 14, 
lid 3, en artikel 16 van het Handvest en vormen de litigieuze maatregelen om soortgelijke redenen als de 
hierboven genoemde een inmenging in de rechten die in deze bepalingen zijn neergelegd. Aangezien deze 
verschillende inmengingen niet gerechtvaardigd lijken in het licht van artikel 52, lid 1, van het Handvest, heeft 
het Hof vastgesteld dat Hongarije de voormelde bepalingen daarvan heeft geschonden.

4. Bescherming van persoonsgegevens

Wat de bescherming van persoonsgegevens betreft, heeft de Grote kamer van het Hof drie bijzonder 
belangrijke arresten gewezen. Het eerste arrest heeft betrekking op de doorgifte van persoonsgegevens 
vanuit de Europese Unie naar de Verenigde Staten. Twee andere arresten hebben voorts betrekking op de 
grenzen die worden gesteld aan de bewaring van en de toegang tot persoonsgegevens op het gebied van 
elektronische communicatie in het kader van de bescherming van de nationale veiligheid en de bestrijding 
van zware criminaliteit en terrorisme. 

In het arrest Facebook Ireland en Schrems (C-311/18, EU:C:2020:559) van 16 juli 2020 heeft het Hof (Grote 
kamer) een uitspraak gedaan over het passende beschermingsniveau dat bij de doorgifte van gegevens naar 
een derde land moet worden gewaarborgd en over de verplichtingen die op toezichthoudende autoriteiten 
rusten in het kader van de doorgifte van persoonsgegevens vanuit de Europese Unie naar de Verenigde 
Staten. Het Hof heeft tevens onderzocht of de door het EU-VS-privacyschild geboden bescherming van 
gegevens verenigbaar is met de vereisten inzake de bescherming van persoonsgegevens en de eerbiediging 
van de grondrechten.

De algemene verordening gegevensbescherming20 (AVG) bepaalt dat de doorgifte van persoonsgegevens 
naar een derde land in beginsel slechts kan plaatsvinden indien het derde land een passend beschermingsniveau 
waarborgt. Volgens deze verordening kan de Europese Commissie vaststellen dat een derde land op basis 
van zijn nationale wetgeving of internationale toezeggingen een passend beschermingsniveau waarborgt.21 
Als er geen adequaatheidsbesluit is genomen, mag een dergelijke doorgifte alleen worden uitgevoerd indien 
de in de Unie gevestigde gegevensexporteur passende waarborgen biedt die met name kunnen voortvloeien 
uit de door de Commissie vastgestelde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming, en indien de 
betrokkenen beschikken over afdwingbare rechten en doeltreffende rechtsmiddelen.22 Verder bepaalt de 
AVG op nauwkeurige wijze welke voorwaarden gelden voor een dergelijke doorgifte bij het ontbreken van 
een adequaatheidsbesluit of passende waarborgen.23

Maximillian Schrems is een Oostenrijks staatsburger die in Oostenrijk woont en die sinds 2008 Facebook 
gebruikt. Zoals het geval is bij andere Facebookgebruikers in de Unie, worden de persoonsgegevens van 
Schrems door Facebook Ireland geheel of gedeeltelijk doorgegeven naar servers van Facebook Inc. in de 

20|  Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking 
van richtlijn 95/46/EG (PB 2016, L 119, blz. 1).

21|  Artikel 45 van de AVG.

22|  Artikel 46, lid 1 en lid 2, onder c), van de AVG.

23|  Artikel 49 van de AVG.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:559
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Verenigde Staten en worden zij daar verwerkt. Schrems heeft bij de Ierse toezichthoudende autoriteit een 
klacht ingediend en in essentie verzocht om deze doorgiften te verbieden. Hij heeft aangevoerd dat het in 
de Verenigde Staten geldende recht en de daar gangbare praktijk geen waarborgen bieden voor voldoende 
bescherming tegen de toegang door de overheid tot de naar dit land doorgegeven gegevens. Deze klacht is 
afgewezen, onder meer omdat de Commissie in haar beschikking 2000/52024 (zogenoemde veiligehavenbeschikking) 
had vastgesteld dat de Verenigde Staten een passend beschermingsniveau waarborgden. Bij arrest van 
6 oktober 2015 heeft het Hof naar aanleiding van een prejudiciële vraag van de High Court (rechter in eerste 
aanleg, Ierland) deze beschikking ongeldig verklaard (hierna: „Schrems I-arrest”)25. 

Na het Schrems I-arrest en de daaropvolgende nietigverklaring door de Ierse rechter van de beslissing waarbij 
de klacht van Schrems werd afgewezen, heeft de Ierse toezichthoudende autoriteit Schrems uitgenodigd 
om zijn klacht te herformuleren, gezien de ongeldigverklaring door het Hof van beschikking 2000/520. In zijn 
geherformuleerde klacht bleef Schrems erbij dat de Verenigde Staten geen passende bescherming boden 
met betrekking tot naar dat land doorgegeven gegevens. Hij verzocht de doorgifte van zijn persoonsgegevens 
vanuit de Unie naar de Verenigde Staten – die Facebook Ireland ondertussen uitvoert op grond van de 
standaardbepalingen inzake gegevensbescherming uit de bijlage bij besluit 2010/8726 – op te schorten of 
voor de toekomst te verbieden. De Ierse toezichthoudende autoriteit was van oordeel dat de behandeling 
van de klacht van Schrems vooral afhing van de geldigheid van besluit 2010/87 en heeft zich daarom tot de 
High Court (rechter in eerste aanleg) gewend met het oog op de voorlegging van prejudiciële vragen aan het 
Hof. Na de inleiding van deze procedure heeft de Commissie besluit 2016/1250 betreffende de gepastheid 
van de door het EU-VS-privacyschild geboden bescherming27 (zogenoemd „privacyschildbesluit”) vastgesteld.

Met zijn verzoek om een prejudiciële beslissing stelde de verwijzende rechter het Hof vragen over de 
toepasselijkheid van de AVG op de doorgifte van persoonsgegevens op basis van de bij besluit 2010/87 
vastgestelde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming, het door de AVG vereiste beschermingsniveau 
bij een dergelijke doorgifte, en de verplichtingen die in dit verband rusten op toezichthoudende autoriteiten. 
Bovendien vroeg de High Court het Hof of besluit 2010/87 en besluit 2016/1250 geldig zijn. 

Het Hof heeft eerst en vooral geoordeeld dat het Unierecht, en met name de AVG, van toepassing is op een 
doorgifte van persoonsgegevens voor commerciële doeleinden door een in een lidstaat gevestigde onderneming 
naar een andere in een derde land gevestigde onderneming, ook al kunnen deze gegevens tijdens of na die 
doorgifte door de autoriteiten van het derde land worden verwerkt ten behoeve van de openbare veiligheid, 
defensie en staatsveiligheid. Het Hof wees erop dat een dergelijke verwerking van persoonsgegevens door 
de autoriteiten van een derde land niet kan worden uitgesloten van de werkingssfeer van de verordening. 

Wat het vereiste beschermingsniveau bij een dergelijke doorgifte betreft, heeft het Hof geoordeeld dat de 
eisen in de AVG met betrekking tot passende waarborgen, afdwingbare rechten en doeltreffende rechtsmiddelen 
aldus moeten worden uitgelegd dat aan personen van wie persoonsgegevens naar een derde land worden 

24|  Beschikking 2000/520/EG van de Commissie van 26 juli 2000 overeenkomstig richtlijn 95/46/EG betreffende de gepastheid van de 
bescherming geboden door de veiligehavenbeginselen voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de daarmee verband 
houdende vaak gestelde vragen die door het ministerie van Handel van de Verenigde Staten van Amerika zijn gepubliceerd (PB 2000, 
L 215, blz. 7).

25|  Arrest van 6 oktober 2015, Schrems (C-362/14, EU:C:2015:650).

26|  Besluit 2010/87/EU van de Commissie van 5 februari 2010 betreffende modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens 
aan in derde landen gevestigde verwerkers krachtens richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB 2010, L 39, blz. 5), 
zoals gewijzigd bij uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2297 van de Commissie van 16 december 2016 (PB 2016, L 344, blz. 100).

27|  Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1250 van de Commissie van 12 juli 2016 overeenkomstig richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement 
en de Raad betreffende de gepastheid van de door het EU-VS-privacyschild geboden bescherming (PB 2016, L 207, blz. 1). 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2015:650
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doorgegeven op basis van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming, een beschermingsniveau 
moet worden geboden dat in grote lijnen overeenkomt met het beschermingsniveau dat binnen de Unie 
wordt gewaarborgd door die verordening, gelezen in het licht van het Handvest. Het Hof gaf aan dat bij de 
beoordeling van dit beschermingsniveau rekening moet worden gehouden met zowel de contractuele 
bepalingen die zijn overeengekomen tussen de in de Unie gevestigde gegevensexporteur en de in het 
betrokken derde land gevestigde ontvanger van de doorgifte, als, wat de eventuele toegang van de 
overheidsinstanties van dat derde land tot de doorgegeven gegevens betreft, de relevante aspecten van het 
rechtsstelsel van dat land. 

Met betrekking tot de verplichtingen die de toezichthoudende autoriteiten bij de doorgifte hebben, heeft 
het Hof geoordeeld dat, tenzij de Commissie op geldige wijze een adequaatheidsbesluit heeft vastgesteld, 
deze autoriteiten verplicht zijn om een doorgifte van gegevens naar een derde land op te schorten of te 
verbieden wanneer zij, gelet op alle omstandigheden van die doorgifte, van oordeel zijn dat de standaardbepalingen 
inzake gegevensbescherming in dat derde land niet worden of niet kunnen worden nageleefd en dat de door 
het Unierecht vereiste bescherming van de doorgegeven gegevens niet kan worden gewaarborgd met andere 
middelen, indien de in de Unie gevestigde exporteur de doorgifte niet zelf heeft opgeschort of beëindigd. 

Het Hof heeft vervolgens de geldigheid van besluit 2010/87 onderzocht. Volgens het Hof kan het enkele feit 
dat de daarin opgenomen standaardbepalingen inzake gegevensbescherming door hun contractuele aard 
niet bindend zijn voor de autoriteiten van het derde land waarnaar persoonsgegevens kunnen worden 
doorgegeven, niet afdoen aan de geldigheid van dat besluit. Voor de geldigheid is daarentegen bepalend of 
dat besluit doeltreffende mechanismen bevat waarmee in de praktijk kan worden gewaarborgd dat het door 
het Unierecht vereiste beschermingsniveau in acht wordt genomen en dat de doorgifte van persoonsgegevens 
op basis van dergelijke bepalingen wordt opgeschort of verboden ingeval die bepalingen worden geschonden 
of onmogelijk kunnen worden nageleefd. Het Hof heeft vastgesteld dat besluit 2010/87 dergelijke mechanismen 
bevat. Het benadrukte dat dit besluit een verplichting invoert voor de gegevensexporteur en de ontvanger 
van de doorgifte om vooraf na te gaan of het beschermingsniveau in acht wordt genomen in het derde land, 
en dat het besluit de ontvanger verplicht om de gegevensexporteur in kennis te stellen indien hij niet in staat 
zou zijn om de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming na te leven. De gegevensexporteur moet 
in dat geval de doorgifte van gegevens opschorten en/of de overeenkomst met de ontvanger beëindigen. 

Ten slotte heeft het Hof de geldigheid van besluit 2016/1250 getoetst aan de eisen van de AVG, gelezen tegen 
de achtergrond van de bepalingen van het Handvest die de eerbiediging van het privéleven en van het 
familie- en gezinsleven, de bescherming van persoonsgegevens en het recht op een doeltreffende voorziening 
in rechte waarborgen. In dat verband heeft het Hof geconstateerd dat dit besluit, net als besluit 2000/520, 
bepaalt dat de eisen inzake nationale veiligheid, het algemeen belang en de naleving van de Amerikaanse 
wetgeving voorrang hebben, waardoor inmenging mogelijk wordt in de grondrechten van de personen van 
wie persoonsgegevens naar dit derde land worden doorgegeven. Volgens het Hof zijn de door de Commissie 
in besluit 2016/1250 beoordeelde beperkingen op de bescherming van persoonsgegevens die voortvloeien 
uit de interne regeling van de Verenigde Staten inzake de toegang tot en het gebruik door de Amerikaanse 
overheidsinstanties van dergelijke gegevens die vanuit de Unie naar de Verenigde Staten worden doorgegeven, 
niet zodanig afgebakend dat wordt voldaan aan eisen die in grote lijnen overeenkomen met die welke in het 
Unierecht door het evenredigheidsbeginsel worden gesteld, aangezien de op deze interne regeling gebaseerde 
surveillanceprogramma’s niet tot het strikt noodzakelijke zijn beperkt. Op basis van de constateringen in dit 
besluit heeft het Hof opgemerkt dat voor sommige surveillanceprogramma’s op geen enkele wijze uit die 
regeling blijkt dat er beperkingen gelden voor de daarin vervatte bevoegdheid tot uitvoering van die 
programma’s of dat er garanties bestaan voor niet-Amerikanen die potentieel in het oog worden gehouden. 
Het Hof voegde hieraan toe dat die regeling weliswaar eisen stelt die door de Amerikaanse autoriteiten 
moeten worden nageleefd bij de uitvoering van surveillanceprogramma’s, maar dat aan de betrokkenen 
geen voor de rechter afdwingbare rechten tegenover de Amerikaanse autoriteiten worden toegekend.
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Wat de vereiste rechterlijke bescherming betreft, was het Hof van oordeel dat, anders dan de Commissie in 
besluit 2016/1250 heeft overwogen, het in dit besluit bedoelde ombudsmanmechanisme aan deze personen 
geen mogelijkheid biedt om in beroep te gaan bij een orgaan dat waarborgen biedt die in grote lijnen 
overeenkomen met die welke door het Unierecht worden vereist, en die zowel de onafhankelijkheid van de 
ombudsman waarin dit mechanisme voorziet, als het bestaan van regels die de ombudsman de bevoegdheid 
verlenen om besluiten te nemen die bindend zijn voor de Amerikaanse inlichtingendiensten, kunnen 
verzekeren. Om al deze redenen heeft het Hof besluit 2016/1250 ongeldig verklaard.

In twee arresten van 6 oktober 2020, Privacy International (C-623/17, EU:C:2020:790) en La Quadrature du 
Net e.a. (gevoegde zaken C-511/18, C-512/18 en C-520/18, EU:C:2020:791), heeft de Grote kamer van het Hof 
om te beginnen geoordeeld, dat richtlijn 2002/5828 (hierna: richtlijn „privacy en elektronische communicatie”) 
van toepassing is op nationale regelingen die ten behoeve van de bescherming van de nationale veiligheid 
en de bestrijding van criminaliteit aan aanbieders van elektronischecommunicatiediensten een verplichting 
tot verwerking van persoonsgegevens opleggen, zoals een verplichting tot bewaring van dergelijke gegevens 
of een verplichting tot doorgifte ervan aan overheidsinstanties. Daarnaast heeft het Hof, onder bevestiging 
van zijn rechtspraak over het onevenredige karakter van een algemene en ongedifferentieerde doorzending 
van verkeers- en locatiegegevens zoals die voortvloeit uit het arrest Tele2 Sverige en Watson e.a 29, een aantal 
preciseringen aangebracht met betrekking tot onder meer de omvang van de bevoegdheden die deze richtlijn 
aan de lidstaten toekent op het gebied van de bewaring van dergelijke gegevens voor de genoemde doeleinden.

In de afgelopen jaren heeft het Hof zich in verschillende arresten uitgesproken over de bewaring van en de 
toegang tot persoonsgegevens in de sector elektronische communicatie.30 De daaruit voortvloeiende 
rechtspraak, in het bijzonder het arrest Tele2 Sverige en Watson e.a., waarin het Hof met name heeft geoordeeld 
dat de lidstaten aan aanbieders van elektronischecommunicatiediensten geen verplichting tot algemene en 
ongedifferentieerde bewaring van verkeers- en locatiegegevens mogen opleggen, heeft geleid tot bezorgdheid 
bij bepaalde staten, die vrezen dat hun een instrument is ontnomen dat zij noodzakelijk achten om de 
nationale veiligheid te waarborgen en criminaliteit te bestrijden.

Tegen deze achtergrond zijn bij de Investigatory Powers Tribunal (rechter die toezicht uitoefent op de 
onderzoeksbevoegdheden van de overheid, Verenigd Koninkrijk) (voor de zaak Privacy International, C-623/17), 
de Conseil d’État (hoogste bestuursrechter, Frankrijk) (voor de gevoegde zaken La Quadrature du Net e.a., 
C-511/18 en C-512/18) en het Grondwettelijk Hof (België) (voor de zaak Ordre des barreaux francophones et 
germanophone e.a., C-520/18) gedingen aanhangig gemaakt over de rechtmatigheid van door bepaalde 

28|  Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en 
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische 
communicatie) (PB 2002, L 201, blz. 37), zoals gewijzigd bij richtlijn 2009/136/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
25 november 2009 (PB 2009, L 337, blz. 11).

29|  Arrest van het Hof van 21 december 2016, Tele2 Sverige en Watson e.a. (C-203/15 en C-698/15, EU:C:2016:970).

30|  Zo heeft het Hof in het arrest van 8 april 2014, Digital Rights Ireland e.a. (C-293/12 en C-594/12, EU:C:2014:238), richtlijn 2006/24/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 betreffende de bewaring van gegevens die zijn gegenereerd of verwerkt 
in verband met het aanbieden van openbaar beschikbare elektronischecommunicatiediensten of van openbare communicatienetwerken 
en tot wijziging van richtlijn 2002/58/EG (PB 2006, L 105, blz. 54), ongeldig verklaard, omdat de inmenging in het recht op eerbiediging 
van het privéleven en het recht op bescherming van persoonsgegevens, zoals gewaarborgd door het Handvest, die voortvloeide uit 
de bij deze richtlijn opgelegde algemene verplichting tot bewaring van verkeers- en locatiegegevens, niet beperkt was tot het strikt 
noodzakelijke. Vervolgens heeft het Hof in het arrest van 21 december 2016, Tele2 Sverige en Watson e.a. (C-203/15 en C-698/15, 
EU:C:2016:970), artikel 15, lid 1, van de richtlijn „privacy en elektronische communicatie” uitgelegd, dat de lidstaten de bevoegdheid 
verleent om – ter bescherming van onder meer de nationale veiligheid – „wettelijke maatregelen” te treffen ter beperking van de 
omvang van bepaalde in die richtlijn bedoelde rechten en plichten. Tot slot heeft het Hof in het arrest van 2 oktober 2018, Ministerio 
Fiscal (C-207/16, EU:C:2018:788), datzelfde artikel 15, lid 1, uitgelegd in een zaak die betrekking had op de toegang van de overheid 
tot de gegevens inzake de burgerlijke identiteit van de gebruikers van elektronischecommunicatiemiddelen.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:790
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:791
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2016:970
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2014:238
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2016:970
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2018:788
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lidstaten op die terreinen vastgestelde regelingen die met name voorzien in een verplichting voor aanbieders 
van elektronischecommunicatiediensten om verkeers- en locatiegegevens van gebruikers door te zenden 
aan een overheidsinstantie of om deze gegevens algemeen en ongedifferentieerd te bewaren.

Om te beginnen heeft het Hof de twijfel weggenomen die in het kader van deze verschillende zaken is geuit 
met betrekking tot de toepasselijkheid van de richtlijn „privacy en elektronische communicatie”. Verschillende 
lidstaten die schriftelijke opmerkingen hadden ingediend bij het Hof, hebben namelijk een afwijkend standpunt 
dienaangaande ingenomen. Zij hebben met name betoogd dat deze richtlijn niet van toepassing was op de 
aan de orde zijnde nationale regelingen, aangezien die regelingen tot doel hebben de nationale veiligheid te 
waarborgen, die onder hun exclusieve bevoegdheid valt, zoals met name uit artikel 4, lid 2, derde zin, VEU 
volgt. Het Hof heeft evenwel geoordeeld dat nationale regelingen waarbij ten behoeve van de bescherming 
van de nationale veiligheid aan aanbieders van elektronischecommunicatiediensten een verplichting tot 
bewaring van verkeers- en locatiegegevens dan wel een verplichting tot doorgifte van die gegevens aan de 
veiligheids- en inlichtingendiensten wordt opgelegd, binnen de werkingssfeer van deze richtlijn vallen.

Vervolgens heeft het Hof in herinnering gebracht dat de richtlijn „privacy en elektronische communicatie”31 

niet toestaat dat de uitzondering op de principeverplichting om de vertrouwelijkheid van elektronische 
communicatie en van de daarmee verband houdende gegevens te waarborgen, en op het verbod om deze 
gegevens op te slaan, de regel wordt. Dit impliceert dat deze richtlijn de lidstaten slechts toestaat om, onder 
meer ten behoeve van de nationale veiligheid, wettelijke maatregelen te treffen ter beperking van de omvang 
van de erin bedoelde rechten en plichten, met name de verplichting om de vertrouwelijkheid van elektronische 
communicatie en van de daarmee verband houdende gegevens te waarborgen32, voor zover deze maatregelen 
in overeenstemming zijn met de algemene beginselen van het Unierecht, waaronder het evenredigheidsbeginsel, 
en met de door het Handvest gewaarborgde grondrechten33.

In dit verband heeft het Hof in de zaak Privacy International geoordeeld dat de richtlijn „privacy en elektronische 
communicatie”, gelezen in het licht van het Handvest, zich verzet tegen een nationale regeling waarbij ten 
behoeve van de bescherming van de nationale veiligheid aan aanbieders van elektronischecommunicatiediensten 
een verplichting tot algemene en ongedifferentieerde doorzending van verkeers‑ en locatiegegevens aan de 
veiligheids‑ en inlichtingendiensten wordt opgelegd. Daarnaast heeft het Hof in de twee andere zaken 
geoordeeld dat diezelfde richtlijn zich verzet tegen wettelijke maatregelen waarbij aan aanbieders van 
elektronischecommunicatiediensten preventief een verplichting tot algemene en ongedifferentieerde bewaring 
van verkeers- en locatiegegevens wordt opgelegd. Die verplichtingen tot doorzending en tot algemene en 
ongedifferentieerde bewaring van dergelijke gegevens vormen namelijk bijzonder ernstige inmengingen in 
de door het Handvest gewaarborgde grondrechten, zonder dat het gedrag van de personen van wie de 
gegevens aan de orde zijn, een verband vertoont met de doelstelling die door de betrokken regeling wordt 
nagestreefd. Het Hof heeft een vergelijkbare uitlegging gegeven aan artikel 23, lid 1, van de AVG, gelezen in 
het licht van het Handvest, dat zich naar zijn oordeel verzet tegen een nationale regeling waarbij aan aanbieders 
die het publiek online toegang verlenen tot communicatiediensten en aanbieders van opslagdiensten een 
verplichting tot algemene en ongedifferentieerde bewaring van met name de met die diensten verband 
houdende persoonsgegevens wordt opgelegd.

31|  Artikel 15, leden 1 en 3, van richtlijn 2002/58.

32|  Artikel 5, lid 1, van richtlijn 2002/58.

33|  Met name de artikelen 7, 8 en 11 en artikel 52, lid 1, van het Handvest.
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Het Hof was daarentegen van oordeel dat in situaties waarin de betrokken lidstaat wordt geconfronteerd 
met een werkelijke en actuele of voorzienbare bedreiging van de nationale veiligheid, de richtlijn „privacy 
en elektronische communicatie”, gelezen in het licht van het Handvest, zich niet ertegen verzet dat aan 
aanbieders van elektronischecommunicatiediensten een bevel tot algemene en ongedifferentieerde bewaring 
van verkeers- en locatiegegevens wordt opgelegd. Het Hof preciseerde in dit verband dat de beslissing waarbij 
dat bevel wordt opgelegd, voor een periode die niet langer is dan strikt noodzakelijk, effectief moet worden 
getoetst door een rechterlijke instantie of onafhankelijke bestuurlijke autoriteit waarvan de beslissing bindend 
is, waarbij het doel van die toetsing is om na te gaan of een van die situaties zich voordoet en of is voldaan 
aan de voorwaarden en waarborgen waarin is voorzien. In diezelfde omstandigheden verzet genoemde 
richtlijn zich evenmin tegen een geautomatiseerde analyse van met name de verkeers- en locatiegegevens 
van alle gebruikers van elektronischecommunicatiemiddelen.

Het Hof voegde hieraan toe dat de richtlijn „privacy en elektronische communicatie”, gelezen in het licht van 
het Handvest, zich niet verzet tegen wettelijke maatregelen die voorzien in een gerichte bewaring, gedurende 
een periode die niet langer is dan strikt noodzakelijk, van verkeers- en locatiegegevens, die op basis van 
objectieve en niet-discriminatoire factoren wordt afgebakend aan de hand van categorieën betrokken 
personen of aan de hand van een geografisch criterium. Die richtlijn verzet zich evenmin tegen wettelijke 
maatregelen die voorzien in algemene en ongedifferentieerde bewaring van de IP-adressen die zijn toegewezen 
aan de bron van een verbinding, mits de bewaartermijn wordt beperkt tot wat strikt noodzakelijk is, noch 
tegen wettelijke maatregelen die voorzien in een dergelijke bewaring van de gegevens inzake de burgerlijke 
identiteit van de gebruikers van elektronischecommunicatiemiddelen, waarvoor de lidstaten geen 
maximumbewaartermijn hoeven vast te stellen. Verder verzet die richtlijn zich niet tegen een wettelijke 
maatregel die het mogelijk maakt de spoedbewaring te gelasten van de gegevens waarover de dienstenaanbieders 
beschikken, wanneer zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken om die gegevens ook na het 
verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen te bewaren teneinde ernstige strafbare feiten of verstoringen 
van de nationale veiligheid op te helderen, zowel wanneer die feiten of verstoringen reeds zijn vastgesteld 
als wanneer er een redelijke verdenking bestaat dat dergelijke feiten zijn gepleegd of dat de nationale veiligheid 
wordt bedreigd.

Voorts heeft het Hof geoordeeld dat de richtlijn „privacy en elektronische communicatie”, gelezen in het licht 
van het Handvest , zich niet verzet tegen een nat ionale regeling die aanbieders van 
elektronischecommunicatiediensten ertoe verplicht om met name verkeers- en locatiegegevens in real time 
op te vragen, wanneer die opvraging beperkt is tot personen ten aanzien van wie er een geldige reden bestaat 
om te vermoeden dat zij op de een of andere manier betrokken zijn bij terroristische activiteiten, en is 
onderworpen aan voorafgaande toetsing door een rechterlijke instantie of onafhankelijke bestuurlijke 
autoriteit waarvan de beslissing bindend is en die zich ervan vergewist dat een dergelijke maatregel slechts 
wordt toegestaan binnen de grenzen van het strikt noodzakelijke. In urgente gevallen dient die toetsing op 
korte termijn plaats te vinden.

Tot slot is het Hof ingegaan op de handhaving van de gevolgen van een nationale regeling die als onverenigbaar 
met het Unierecht is aangemerkt. Dienaangaande was het van oordeel dat een nationale rechterlijke instantie 
geen bepaling van haar nationale recht mag toepassen die haar machtigt om de werking in de tijd te beperken 
van de door haar uit te spreken onwettigverklaring van een nationale regeling waarbij aan aanbieders van 
elektronischecommunicatiediensten een verplichting tot algemene en ongedifferentieerde bewaring van 
verkeers- en locatiegegevens wordt opgelegd die als onverenigbaar is aangemerkt met de richtlijn „privacy 
en elektronische communicatie”, gelezen in het licht van het Handvest.

Om de verwijzende rechter een nuttig antwoord te verstrekken, heeft het Hof in herinnering geroepen dat 
de aanvaarding en de beoordeling van door middel van een met het Unierecht strijdige gegevensbewaring 
verkregen bewijzen in het kader van een strafrechtelijke procedure tegen personen die worden verdacht 
van ernstige strafbare feiten, bij de huidige stand van het Unierecht uitsluitend een zaak is van het nationale 
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recht. Het Hof preciseerde evenwel dat de nationale strafrechter op grond van de richtlijn „privacy en 
elektronische communicatie”, uitgelegd in het licht van het doeltreffendheidsbeginsel, bewijzen die door 
middel van een met het Unierecht onverenigbare algemene en ongedifferentieerde bewaring van verkeers- en 
locatiegegevens zijn verkregen, in het kader van een dergelijke strafrechtelijke procedure buiten beschouwing 
dient te laten, indien de van strafbare feiten verdachte personen niet in de gelegenheid zijn om doeltreffend 
commentaar te leveren op die bewijzen.

II. Burgerschap van de Unie

In het arrest TÜV Rheinland LGA Products en Allianz IARD (C-581/18, EU:C:2020:453) van 11 juni 2020 heeft 
de Grote kamer van het Hof geoordeeld dat het algemene verbod van discriminatie op grond van nationaliteit34 
niet van toepassing is op een clausule in een overeenkomst tussen een verzekeringsmaatschappij en een 
fabrikant van medische hulpmiddelen die de geografische reikwijdte van de dekking van de wettelijke 
aansprakelijkheidsverzekering voor die hulpmiddelen beperkt tot schadegevallen die zich voordoen op het 
grondgebied van één enkele lidstaat, aangezien een dergelijke situatie bij de huidige stand van het Unierecht 
niet binnen de werkingssfeer van dat recht valt.

In 2006 zijn in Duitsland bij een aldaar wonende Duitse onderdaan borstimplantaten geplaatst die waren 
geproduceerd door Poly Implant Prothèses SA (hierna: „PIP”), een in Frankrijk gevestigde vennootschap. 
Sinds 1997 was TÜV Rheinland LGA Products GmbH (hierna: „TÜV Rheinland”) overeenkomstig richtlijn 93/42 
betreffende medische hulpmiddelen35 door PIP belast met de beoordeling van het kwaliteitssysteem dat 
was ingevoerd voor het ontwerp, de fabricage en de eindcontrole van de door PIP gefabriceerde borstimplantaten. 
Na verschillende inspecties bij PIP had TÜV Rheinland het kwaliteitssysteem goedgekeurd en de EG-
onderzoekscertificaten, die de overeenstemming van deze implantaten met de eisen van die richtlijn 
garanderen, verlengd.

Voorts had PIP bij de onderneming AGF IARD SA, die werd opgevolgd door Allianz IARD SA (hierna: „Allianz”), 
een verzekeringsovereenkomst afgesloten ter dekking van haar wettelijke aansprakelijkheid voor de productie 
van die implantaten. Deze overeenkomst bevatte een clausule die de geografische reikwijdte van de door 
de verzekering geboden dekking beperkte tot schadegevallen die zich voordeden in Europees Frankrijk of in 
de Franse overzeese departementen en gebiedsdelen.

In 2010 heeft de Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Frans agentschap voor de 
sanitaire veiligheid van gezondheidsproducten) vastgesteld dat de door PIP geproduceerde borstimplantaten 
waren gevuld met niet-toegelaten industriële siliconen. PIP werd in 2011 vereffend. Voorts heeft het 
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (federaal instituut voor geneesmiddelen en medische 
hulpmiddelen, Duitsland) de betrokken patiëntes in 2012 aangeraden om de door PIP vervaardigde implantaten 
preventief te laten verwijderen, wegens het risico op vroegtijdige breuk van die implantaten en het inflammatoire 
karakter van de gebruikte siliconen.

De patiënte in kwestie heeft bij de bevoegde Duitse rechter een vordering tot schadevergoeding ingesteld 
die gezamenlijk en hoofdelijk was gericht tegen de arts die bij haar de ondeugdelijke borstimplantaten had 
ingebracht, en tegen TÜV Rheinland en Allianz. Zij heeft met name aangevoerd dat zij naar Frans recht over 

34|  Als bedoeld in artikel 18, eerste alinea, VWEU.

35|  Richtlijn 93/42/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende medische hulpmiddelen (PB 1993, L 169, blz. 1).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:453
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een rechtstreeks vorderingsrecht tegen Allianz beschikte, ook al bevatte de verzekeringsovereenkomst een 
clausule die de verzekeringsdekking beperkte tot schadegevallen die zich voordeden in Frankrijk. Volgens 
haar was die clausule namelijk in strijd met het Unierecht. Nadat haar beroep in eerste aanleg was verworpen, 
heeft zij hoger beroep ingesteld bij het Oberlandesgericht Frankfurt am Main (hoogste rechterlijke instantie 
van de deelstaat Hessen, Frankfurt am Main, Duitsland), die zich afvroeg of deze clausule verenigbaar was 
met het in artikel 18, eerste alinea, VWEU neergelegde verbod van discriminatie op grond van nationaliteit, 
en dienaangaande verschillende prejudiciële vragen heeft voorgelegd aan het Hof.

Het Hof heeft allereerst onderzocht of artikel 18, eerste alinea, VWEU op de betrokken zaak van toepassing 
was. Het bracht in dit verband in herinnering dat volgens vaste rechtspraak voor de toepassing van die 
bepaling aan twee cumulatieve voorwaarden moest zijn voldaan: in de eerste plaats moet de aan de 
aangevoerde discriminatie ten grondslag liggende situatie binnen de werkingssfeer van het Unierecht vallen, 
en in de tweede plaats mag op een dergelijke situatie geen enkele in de Verdragen neergelegde bijzondere 
regel van toepassing zijn die discriminatie op grond van nationaliteit verbiedt.

Om na te gaan of in casu aan de eerste voorwaarde was voldaan, is het Hof ten eerste nagegaan of de in het 
hoofdgeding aan de orde zijnde situatie in het Unierecht was geregeld. Het heeft erop gewezen dat het 
afgeleide recht (met name de richtlijnen 93/42 en 85/37436) geen bepalingen bevat die fabrikanten van 
medische hulpmiddelen verplichten om een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten ter dekking 
van de aan die hulpmiddelen verbonden risico’s, of die een dergelijke verzekering regelen. Het Hof is tot de 
slotsom gekomen dat, bij de huidige stand van het Unierecht, de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering 
van fabrikanten van medische hulpmiddelen voor schade in verband met deze hulpmiddelen niet door dit 
recht wordt geregeld.

Het Hof is ten tweede nagegaan of de aan de orde zijnde situatie binnen de werkingssfeer van een in het 
VWEU neergelegde fundamentele vrijheid viel vanwege het bestaan van een specifiek verband tussen die 
situatie en een dergelijke vrijheid, waardoor die situatie binnen de werkingssfeer van de Verdragen zou vallen 
in de zin van artikel 18, eerste alinea VWEU.

Wat om te beginnen het vrije verkeer van burgers van de Unie betreft, heeft het Hof erop gewezen dat de 
patiënte in kwestie geen gebruik had gemaakt van haar vrijheid van verkeer, aangezien zij betaling vorderde 
van een verzekeringsvergoeding voor schade veroorzaakt door de plaatsing van borstimplantaten in de 
lidstaat waar zij woonde, zodat er geen specifiek verband bestond tussen de in het hoofdgeding aan de orde 
zijnde situatie en die vrijheid. Wat vervolgens de vrijheid van dienstverrichting betreft, heeft het Hof opgemerkt 
dat er ook geen specifiek verband was tussen de aan de orde zijnde situatie en die vrijheid omdat, ten eerste, 
de patiënte in kwestie medische zorg had genoten in de lidstaat waar zij woonde, en, ten tweede, de betrokken 
verzekeringsovereenkomst was afgesloten tussen twee ondernemingen die in dezelfde lidstaat, namelijk in 
Frankrijk, waren gevestigd. Wat ten slotte het vrije verkeer van goederen betreft, heeft het Hof vastgesteld 
dat het hoofdgeding geen betrekking had op het grensoverschrijdende verkeer van goederen als zodanig 
– wat het grensoverschrijdende verkeer van de betrokken borstimplantaten betreft, was er overigens geen 
sprake van discriminerende belemmeringen – maar op schade die was veroorzaakt door goederen die het 
voorwerp zijn geweest van een dergelijk verkeer. Bijgevolg was er ook geen specifiek verband tussen de aan 
de orde zijnde situatie en het vrije verkeer van goederen.

Het Hof is dan ook tot de slotsom gekomen dat deze situatie niet binnen de werkingssfeer van het Unierecht 
in de zin van artikel 18, eerste alinea, VWEU viel, zodat de toepassing van die bepaling op deze zaak moest 
worden uitgesloten.

36|  Richtlijn van de Raad van 25 juli 1985 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der 
lidstaten inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken (PB 1985, L 210, blz. 29).
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In het arrest Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Uitlevering aan Oekraïne) (C-398/19, EU:C:2020:1032) van 
17 december 2020 heeft het Hof (Grote kamer) uitspraak gedaan in een zaak die betrekking had op de 
uitlevering van een onderdaan van de Unie aan een derde land.

BY, Oekraïens en Roemeens onderdaan, is geboren in Oekraïne en heeft daar gewoond tot zijn verhuizing 
naar Duitsland in 2012. In 2014 heeft hij, als afstammeling van Roemeense onderdanen, op zijn verzoek het 
Roemeense staatsburgerschap verkregen, zonder ooit in Roemenië te hebben gewoond.

In maart 2016 heeft het parket-generaal van Oekraïne bij de Duitse autoriteiten een verzoek tot uitlevering 
van BY ingediend met het oog op strafvervolging. In november 2016 heeft de Generalstaatsanwaltschaft 
Berlin (parket-generaal Berlijn, Duitsland) het Roemeense ministerie van Justitie in kennis gesteld van het 
uitleveringsverzoek en gevraagd of de Roemeense autoriteiten voornemens waren om de strafvervolging 
van BY over te nemen. Het ministerie heeft geantwoord dat de Roemeense autoriteiten enkel op verzoek 
van de Oekraïense autoriteiten tot strafvervolging konden overgaan en dat voor de uitvaardiging van een 
nationaal aanhoudingsbevel, als voorwaarde voor de uitvaardiging van een Europees aanhoudingsbevel, 
wordt verondersteld dat er sprake is van voldoende bewijsmateriaal betreffende de schuld van de betrokkene. 
Het heeft de Duitse autoriteiten derhalve verzocht de bewijzen te verstrekken die zij van de Oekraïense 
autoriteiten hadden ontvangen.

Het Duitse recht verbiedt de uitlevering van Duitse onderdanen, maar niet die van onderdanen van andere 
lidstaten. Het Kammergericht Berlin (hoogste rechterlijke instantie van de deelstaat Berlijn, Duitsland) was 
dan ook van oordeel dat de uitlevering van BY aan Oekraïne rechtmatig was, maar vroeg zich af of deze 
uitlevering niet strijdig was met de beginselen die door het Hof zijn geformuleerd in het arrest Petruhhin37, 
aangezien de Roemeense gerechtelijke autoriteiten formeel geen uitspraak hadden gedaan over de eventuele 
uitvaardiging van een Europees aanhoudingsbevel. In dat arrest heeft het Hof namelijk onder meer geoordeeld 
dat wanneer een lidstaat waarnaar een onderdaan van een andere lidstaat zich heeft begeven, een 
uitleveringsverzoek ontvangt van een derde land, hij verplicht is de lidstaat waarvan de opgeëiste persoon 
de nationaliteit bezit daarover te informeren om de autoriteiten van die laatste lidstaat de mogelijkheid te 
geven een Europees aanhoudingsbevel met het oog op rechtsvervolging uit te vaardigen.

Aangezien de verwijzende rechter twijfels had over de gevolgen van dat arrest voor de uitkomst van de bij 
hem aanhangige zaak, heeft hij het Hof drie prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van de artikelen 18 
en 21 VWEU (betreffende respectievelijk het verbod van discriminatie op grond van nationaliteit en de vrijheid 
van verkeer en verblijf van burgers van de Unie op het grondgebied van de lidstaten) en van het arrest 
Petruhhin.

Het Hof heeft in de eerste plaats onderzocht of de artikelen 18 en 21 VWEU van toepassing waren op de 
situatie van een Unieburger zoals de betrokkene in het hoofdgeding. Het merkte in dat verband op dat een 
onderdaan van een lidstaat – die uit dien hoofde de hoedanigheid van Unieburger bezit – die op het grondgebied 
van een andere lidstaat verblijft, zich volgens zijn rechtspraak kan beroepen op artikel 21, lid 1, VWEU en 
binnen de werkingssfeer van de Verdragen valt in de zin van artikel 18 VWEU. Het feit dat BY pas de nationaliteit 
van een lidstaat heeft verkregen op een moment waarop hij reeds verbleef in een andere lidstaat dan die 
waarvan hij later de nationaliteit heeft verkregen, doet in dit verband niet ter zake.

In de tweede plaats heeft het Hof de verplichtingen verduidelijkt die op de lidstaten rusten in het kader van 
de uitvoering van de in het arrest Petruhhin bedoelde informatie-uitwisseling. In dit verband wees het erop 
dat de aangezochte lidstaat de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waarvan de opgeëiste persoon de 
nationaliteit bezit, in staat moet stellen deze persoon op te eisen in het kader van een Europees aanhoudingsbevel. 

37|  Arrest van het Hof van 6 september 2016, Petruhhin (C-182/15, EU:C:2016:630, meer bepaald punten 48 en 50).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:1032
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2016:630
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Daartoe moet de aangezochte lidstaat deze autoriteiten niet alleen in kennis stellen van het bestaan van een 
uitleveringsverzoek, maar ook van alle feitelijke en juridische gegevens die door het verzoekende derde land 
in het kader van dat uitleveringsverzoek zijn verstrekt. Ook moet melding worden gemaakt van elke wijziging 
in de situatie waarin de opgeëiste persoon zich bevindt die relevant is met het oog op de eventuele uitvaardiging 
van een Europees aanhoudingsbevel tegen hem. Daarentegen kan geen van beide lidstaten op grond van 
het Unierecht verplicht zijn om het verzoekende derde land te verzoeken om toezending van het strafdossier 
zodat de lidstaat waarvan de betrokkene de nationaliteit bezit kan beoordelen of hij de strafvervolging kan 
overnemen.

Het Hof benadrukte dat wanneer aan deze informatieplicht is voldaan, de autoriteiten van de aangezochte 
lidstaat de uitleveringsprocedure kunnen voortzetten en, in voorkomend geval, kunnen overgaan tot uitlevering 
van de betrokkene indien de autoriteiten van de lidstaat waarvan hij de nationaliteit bezit niet binnen een 
redelijke termijn een Europees aanhoudingsbevel hebben uitgevaardigd. Een dergelijke termijn moet door 
de aangezochte lidstaat aan die autoriteiten worden meegedeeld en moet zijn vastgesteld met inachtneming 
van alle omstandigheden van de zaak, meer bepaald de eventuele detentie van de betrokkene op grond van 
de uitleveringsprocedure alsook de ingewikkeldheid van de zaak.

In de derde plaats heeft het Hof voor recht verklaard dat de artikelen 18 en 21 VWEU niet aldus kunnen 
worden uitgelegd dat de aangezochte lidstaat verplicht is de uitlevering van een Unieburger die onderdaan 
is van een andere lidstaat te weigeren en de strafvervolging van die persoon over te nemen wegens feiten 
die in een derde staat zijn gepleegd, wanneer, zoals in het hoofdgeding, de aangezochte lidstaat krachtens 
zijn nationale recht die Unieburger mag vervolgen voor bepaalde strafbare feiten die in een derde staat zijn 
gepleegd.

In een dergelijk geval zou een verplichting om de uitlevering te weigeren en de strafvervolging over te nemen 
immers tot gevolg hebben dat de aangezochte lidstaat niet zelf kan beoordelen of het opportuun is die burger 
op grond van het nationale recht te vervolgen, en verder gaan dan de grenzen die het Unierecht kan stellen 
aan de uitoefening van de beoordelingsbevoegdheid van deze lidstaat ten aanzien van de opportuniteit van 
strafrechtelijke vervolgingen. De enige vraag van Unierecht die rijst in een zaak als die van het hoofdgeding, 
is of de aangezochte lidstaat jegens die Unieburger kan handelen op een wijze die de uitoefening van zijn 
recht van vrij verkeer en verblijf minder beperkt, door te overwegen hem over te leveren aan de lidstaat 
waarvan hij de nationaliteit heeft in plaats van hem uit te leveren aan het verzoekende derde land.
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III. Institutionele regelingen 

Vier arresten verdienen hier de aandacht, die betrekking hebben op de voorrechten en immuniteiten van 
de Unie en de toegang tot documenten.38

1.  Voorrechten en immuniteiten van de Unie: onschendbaarheid van 
het archief van de ECB

In het arrest Commissie/Slovenië (Archief van de ECB) (C-316/19, EU:C:2020:1030) van 17 december 2020 
werd het Hof (Grote kamer) de gelegenheid geboden om duidelijkheid te verschaffen over de voorwaarden 
die van toepassing zijn op de bescherming van het archief van de Unie wanneer de nationale autoriteiten 
van een lidstaat tot eenzijdige inbeslagneming van documenten overgaan, en met name toe te lichten onder 
welke voorwaarden een schending van het beginsel van de onschendbaarheid van het archief van de ECB 
kan worden vastgesteld.

Op 6 juli 2016 hebben de Sloveense autoriteiten een huiszoeking verricht in de gebouwen van de Banka 
Slovenije (centrale bank van Slovenië). Daarbij hebben zij papieren en elektronische documenten in beslag 
genomen. De in beslag genomen documenten omvatten alle berichten die via de e-mailaccount van de 
toenmalige president waren verzonden, alle elektronische documenten met betrekking tot de periode  
2012-2014 die zich op zijn werkplek en in zijn laptop bevonden, ongeacht de inhoud ervan, en documenten 
in verband met dezelfde periode die zich in zijn kantoor bevonden. Deze interventies werden uitgevoerd in 
het kader van een onderzoek naar bepaalde personeelsleden van de centrale bank van Slovenië, onder wie 
de president, die werden verdacht van machtsmisbruik en ambtsmisbruik in het kader van de herstructurering 
van een Sloveense bank in 2013. Hoewel de centrale bank van Slovenië aanvoerde dat deze maatregelen in 
strijd waren met het beginsel van de onschendbaarheid van het „archief van de Europese Centrale Bank 
(ECB)”, dat voortvloeit uit het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie39 
en vereist dat voor elke toegang door de nationale autoriteiten tot dit archief de uitdrukkelijke toestemming 
van de ECB wordt verkregen, hebben de Sloveense autoriteiten deze huiszoeking en deze inbeslagneming 
van documenten voortgezet zonder de ECB daarbij te betrekken.

In dit verband heeft de ECB de Sloveense autoriteiten uitgelegd dat haar archief niet alleen de documenten 
omvatte die zij zelf had opgesteld ter uitvoering van haar taken, maar ook de voor de vervulling van de taken 
van het Europees stelsel van centrale banken (ESCB) of van het Eurosysteem noodzakelijke communicatie 
tussen haar en de nationale centrale banken alsook de door deze centrale banken opgestelde documenten 

38|  Twee andere arresten met betrekking tot de bevoegdheden van de instellingen van de Unie verdienen hier eveneens vermelding: 
arrest van 26 maart 2020, Heroverweging Simpson/Raad en HG/Commissie (gevoegde zaken C-542/18 RX-II en C-543/18 RX-II, 
EU:C:2020:232), waarin het onder meer gaat om de uitlegging van de beginselen van onafhankelijkheid van de rechters en de bij wet 
aangewezen rechter in het kader van een onregelmatigheid in de procedure voor de benoeming van een rechter in het Gerecht voor 
ambtenarenzaken, besproken in deel XXII.1 „Procedure voor de benoeming van de rechters in het Gerecht voor ambtenarenzaken”, 
en arrest van 16 juli 2020, ADR Center/Commissie (C-584/17 P, EU:C:2020:576), dat onder meer betrekking heeft op de bevoegdheid 
van de Commissie om in het kader van contractuele betrekkingen een besluit vast te stellen dat een executoriale titel vormt, besproken 
in deel V.3 „Beroep tot nietigverklaring”. 

39|  Protocol nr. 7 betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie (PB 2016, C 202, blz. 266).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:1030
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:232
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:576
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ter uitvoering van de taken van het ESCB of van het Eurosysteem. De ECB heeft tevens gesteld dat zij zich 
onder bepaalde voorwaarden niet zou verzetten tegen de opheffing van de bescherming die de door de 
Sloveense autoriteiten in beslag genomen documenten genoten.

Aangezien de Europese Commissie ten eerste van mening was dat de eenzijdige inbeslagneming van 
documenten een schending van het beginsel van de onschendbaarheid van het archief van de ECB40 vormde, 
en ten tweede dat de Sloveense autoriteiten, anders dan de verplichting tot loyale samenwerking vereist41, 
geen constructieve besprekingen hadden gevoerd om de onwettige gevolgen van de schending van dit 
beginsel ongedaan te maken, heeft zij bij het Hof een beroep wegens niet-nakoming tegen Slovenië ingesteld.

In zijn arrest heeft het Hof het beroep van de Commissie integraal toegewezen en vastgesteld dat er inderdaad 
sprake was van de verweten niet-nakoming. 

• Begrip „archief van de ECB”

Het Hof herinnerde eraan dat, aangezien de ECB een instelling van de Unie is, het beginsel van de 
onschendbaarheid van het archief van de Unie van toepassing is op haar archief. In dit verband preciseerde 
het Hof dat het archief van de Unie mede de archieven van een instelling van de Unie – zoals de ECB – omvat, 
ook wanneer die zich elders bevinden dan in de gebouwen of op de terreinen van de Unie.42

In dat verband wees het Hof erop dat de ECB en de nationale centrale banken van de lidstaten het ESCB 
vormen en dat het monetair beleid van de Unie wordt gevoerd door de ECB en de nationale centrale banken 
van de lidstaten die de euro als munt hebben, waaronder de centrale bank van Slovenië. De ECB en deze 
banken vormen samen het Eurosysteem.43 De presidenten van de betrokken centrale banken, onder wie de 
president van de centrale bank van Slovenië, zijn lid van de raad van bestuur van de ECB44 en nemen deel 
aan de vaststelling van de besluiten die noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taken van het ESCB. Het 
hoofddoel van het ESCB is het handhaven van prijsstabiliteit. Daartoe is een van de via het ESCB uit te voeren 
fundamentele taken met name het bepalen en ten uitvoer leggen van het monetair beleid van de Unie45, 
hetgeen een nauwe samenwerking tussen de ECB en de nationale centrale banken vergt46. In dit stelsel 
hebben de nationale centrale banken en hun presidenten een hybride statuut, aangezien zij weliswaar 
nationale autoriteiten zijn, maar optreden in het kader van het ESCB, dat bestaat uit deze nationale centrale 
banken en de ECB.

Het Hof beklemtoonde dat het ESCB en het Eurosysteem slechts correct kunnen functioneren en hun taken 
slechts naar behoren kunnen vervullen, indien er sprake is van een nauwe samenwerking en een voortdurende 
uitwisseling van informatie tussen de ECB en de daarbij betrokken nationale centrale banken, hetgeen 
noodzakelijkerwijs impliceert dat documenten in verband met de vervulling van de taken van het ESCB en 
van het Eurosysteem niet alleen in het bezit zijn van de ECB, maar ook van de nationale centrale banken.

40|  Artikel 343 VWEU; Protocol nr. 4 betreffende de statuten van het Europees stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale 
Bank (PB 2016, C 202, blz. 230); artikel 39; Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten, artikelen 2 en 22.

41|  Artikel 4, lid 3, VEU; Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten, artikel 18.

42|  Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten, artikelen 1 en 2.

43|  Artikel 282, lid 1, VWEU; Protocol betreffende het ESCB en de ECB, artikelen 1 en 14.3.

44|   Artikel 283, lid 1, VWEU; Protocol betreffende het ESCB en de ECB, artikel 10.1.

45|  Artikel 127, lid 2, VWEU.

46|  Protocol betreffende het ESCB en de ECB, artikel 9.2.
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In die omstandigheden heeft het Hof geoordeeld dat dergelijke documenten onder het begrip „archief van 
de ECB” vallen, zelfs wanneer zij worden gehouden door nationale centrale banken en niet door de ECB zelf.

• Schending van het beginsel van de onschendbaarheid van het archief van de ECB

Het Hof benadrukte dat een schending van het beginsel van de onschendbaarheid van het archief van de 
ECB in het onderhavige geval slechts kan worden vastgesteld indien ten eerste de inbeslagneming van 
documenten uit het archief van de Unie waartoe eenzijdig door nationale autoriteiten is besloten een dergelijke 
schending kan opleveren, en er ten tweede bij de in beslag genomen documenten daadwerkelijk documenten 
zaten die moeten worden geacht deel uit te maken van het archief van de ECB.

In de eerste plaats stelde het Hof vast dat het begrip „onschendbaarheid” een bescherming tegen elke 
eenzijdige inmenging van de lidstaten inhoudt. Dit wordt bevestigd door het feit dat dit begrip volgens de 
omschrijving ervan bescherming inhoudt tegen alle maatregelen inzake huiszoeking, vordering, 
verbeurdverklaring of onteigening. Het Hof is derhalve van oordeel dat de eenzijdige inbeslagneming door 
de nationale autoriteiten van documenten uit het archief van de Unie een schending van het beginsel van 
de onschendbaarheid van dit archief van de Unie vormt.

In de tweede plaats bracht het Hof in herinnering dat het in het kader van een beroep wegens niet-nakoming 
aan de Commissie staat om de gestelde niet-nakoming aan te tonen. Zij moet het Hof de gegevens verschaffen 
die het nodig heeft om uit te maken of er inderdaad sprake is van deze niet-nakoming, zonder dat zij zich 
daarbij op enig vermoeden kan baseren. In het onderhavige geval heeft de Commissie erkend dat zij niet 
beschikte over precieze informatie omtrent de aard van de door de Sloveense autoriteiten in beslag genomen 
documenten, zodat zij niet kon vaststellen of een deel van deze documenten moest worden geacht deel uit 
te maken van het archief van de Unie.

Gelet op het grote aantal betrokken documenten dat in beslag was genomen en de werkzaamheden die de 
president van een nationale centrale bank, zoals de centrale bank van Slovenië, moet uitoefenen in het kader 
van de Raad van bestuur van de ECB en dus ook in het kader van het ESCB en het Eurosysteem, achtte het 
Hof het echter bewezen dat de door de Sloveense autoriteiten in beslag genomen documenten noodzakelijkerwijs 
documenten omvatten die deel uitmaken van het archief van de ECB. Het Hof was tevens van oordeel dat 
de Sloveense autoriteiten, door dergelijke documenten eenzijdig in beslag te nemen, het beginsel van de 
onschendbaarheid van het archief van de ECB hadden geschonden.

In die context benadrukte het Hof dat het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten en het 
beginsel van de onschendbaarheid van het archief van de Unie in beginsel in de weg staan aan inbeslagneming 
van documenten door een autoriteit van een lidstaat, voor zover deze documenten deel uitmaken van dat 
archief en de instellingen geen toestemming voor een dergelijke inbeslagneming hebben gegeven. Deze 
autoriteit kan zich echter tot de betrokken instelling van de Unie wenden om de bescherming die de betrokken 
documenten genieten, in voorkomend geval onder voorwaarden, te laten opheffen, en indien haar de toegang 
wordt ontzegd, kan zij zich tot de Unierechter wenden om een beschikking te verkrijgen waarbij daarvoor 
toestemming wordt verleend en deze instelling wordt gelast toegang tot haar archief te geven. Voorts staat 
de bescherming van het archief van de Unie er geenszins aan in de weg dat documenten die niet tot het 
archief van de Unie behoren, door de nationale autoriteiten in beslag worden genomen in de gebouwen van 
een centrale bank van een lidstaat.

• Niet-nakoming van de verplichting tot loyale samenwerking

Na te hebben herinnerd aan zijn vaste rechtspraak betreffende de omvang van de verplichting tot loyale 
samenwerking, merkte het Hof op dat de Sloveense autoriteiten hun verplichting tot loyale samenwerking 
met de ECB niet waren nagekomen doordat zij haar niet in staat hadden gesteld om aan het einde van de in 
het met redenen omkleed advies gestelde termijn onder de op 6 juli 2016 in beslag genomen documenten 
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die documenten te identificeren die verband hielden met de vervulling van de taken van het ESCB en van 
het Eurosysteem, en zij deze documenten niet hadden teruggegeven aan de centrale bank van Slovenië. Aan 
deze conclusie wordt niet afgedaan door het feit dat de openbaar aanklager de ECB had verzocht om hem 
criteria voor te stellen die het mogelijk moesten maken om de door de Sloveense autoriteiten in beslag 
genomen documenten die volgens de ECB deel uitmaakten van haar archief, te identificeren. Zelfs nadat de 
Sloveense autoriteiten dat voorstel hadden ontvangen, hebben zij immers geen maatregelen genomen om 
de ECB in staat te stellen de in beslag genomen documenten in verband met de uitvoering van de taken van 
het ESCB en van het Eurosysteem te identificeren. Zij hebben daarenboven geen gevolg gegeven aan het 
verzoek van de ECB om aan de centrale bank van Slovenië alle documenten terug te geven die zij irrelevant 
voor het betrokken onderzoek achtten.

Tegen deze achtergrond heeft het Hof overwogen dat het feit dat de Sloveense autoriteiten maatregelen 
hadden genomen om ervoor te zorgen dat die documenten vertrouwelijk bleven, niet afdoet aan de conclusie 
dat deze autoriteiten in het onderhavige geval zijn tekortgeschoten in hun verplichting tot loyale samenwerking 
met de ECB.

Wat de periode na de omstreden inbeslagneming betreft, was het Hof dan ook van oordeel dat de Sloveense 
autoriteiten hun verplichting tot loyale samenwerking met de ECB niet waren nagekomen.

2. Toegang tot documenten 

In 2020 werd het Hof in de gelegenheid gesteld om een aantal belangrijke arresten op het gebied van de 
toegang tot documenten te wijzen, waarvan er drie vermelding verdienen. Het eerste arrest heeft betrekking 
op de weigering van toegang tot documenten van de Europese Centrale Bank. In de twee andere arresten 
staat de toegang tot het dossier van een aanvraag voor een vergunning voor het in de handel brengen van 
geneesmiddelen centraal. 

In het arrest De Masi en Varoufakis/ECB (C-342/19 P, EU:C:2020:1035) van 17 december 2020 heeft het Hof 
zich uitgesproken in een zaak waarin de ECB bij besluit van 16 oktober 2017 aan Fabio de Masi en Yanis 
Varoufakis, rekwiranten in deze zaak, de toegang had geweigerd tot een document met de titel „Responses 
to questions concerning the interpretation of Art. 14.4 of the Statute of the ESCB and of the ECB”. Dat document 
bevatte een door de ECB aangevraagd juridisch advies van een externe consultant over de bevoegdheden 
waarover de raad van bestuur krachtens dat artikel 14.4 beschikt. De ECB had de toegang tot dit document 
geweigerd op twee gronden: ten eerste op grond van de uitzondering inzake de bescherming van juridisch 
advies in artikel 4, lid 2, tweede streepje, van besluit 2004/25847 en ten tweede op grond van de uitzondering 
inzake de bescherming van documenten voor intern gebruik in artikel 4, lid 3, eerste alinea, van dat besluit.

Het beroep dat rekwiranten tegen dat besluit van de ECB hadden ingesteld bij het Gerecht, is ongegrond 
verklaard.48 Het Gerecht heeft geoordeeld dat de ECB haar weigering om toegang te verlenen tot het betrokken 
document met recht heeft kunnen baseren op de uitzondering inzake de bescherming van documenten voor 
intern gebruik in artikel 4, lid 3, eerste alinea, van besluit 2004/258.

47|  Besluit 2004/258/EG van de Europese Centrale Bank van 4 maart 2004 inzake de toegang van het publiek tot documenten van de 
Europese Centrale Bank (ECB/2004/3) (PB 2004, L 80, blz. 42), zoals gewijzigd bij de besluiten 2011/342/EU van de Europese Centrale 
Bank van 9 mei 2011 (ECB/2011/6) (PB 2011, L 158, blz. 37) en (EU) 2015/529 van de Europese Centrale Bank van 21 januari 2015 
(ECB/2015/1) (PB 2015, L 84, blz. 64).

48|  Arrest van het Gerecht van 12 maart 2019, De Masi en Varoufakis/ECB (T-798/17, EU:T:2019:154).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:1035
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2019:154
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Rekwiranten hebben hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht ingesteld bij het Hof, dat de analyse 
van het Gerecht heeft bevestigd en de hogere voorziening heeft afgewezen.

Om te beginnen stelde het Hof vast dat het Gerecht in deze zaak zijn motiveringsplicht was nagekomen. In 
dat verband merkte het Hof op dat artikel 4, lid 3, tweede alinea, van verordening nr. 1049/200149 weliswaar 
veronderstelt dat wordt aangetoond dat openbaarmaking van het document het besluitvormingsproces van 
de instelling ernstig zou ondermijnen, maar dat een dergelijk bewijs niet vereist is voor de uitzondering van 
artikel 4, lid 3, eerste alinea, van besluit 2004/258. Daaruit volgt dat het Gerecht niet hoefde te toetsen of 
de ECB een toelichting had verstrekt over het risico dat haar besluitvormingsproces ernstig zou worden 
ondermijnd indien toegang werd verstrekt tot het betrokken document. Om de toegang tot een document 
op grond van die bepaling van besluit 2004/258 te weigeren hoeft volgens het Hof enkel te worden aangetoond 
dat dat document met name bestemd is voor intern gebruik in het kader van beraadslagingen en voorafgaand 
overleg binnen de ECB, en daarnaast dat er geen hoger openbaar belang is dat openbaarmaking van dat 
document gebiedt.

Vervolgens oordeelde het Hof dat het Gerecht de werkingssfeer van artikel 4, lid 2, tweede streepje, en 
artikel 4, lid 3, eerste alinea, van besluit 2004/258 niet had miskend. Ten eerste bevatten de bewoordingen 
van artikel 4, lid 2, tweede streepje, geen enkele aanwijzing dat die bepaling een bijzondere regeling bevat 
die met voorrang op artikel 4, lid 3, eerste alinea, van dat besluit van toepassing is. Ten tweede sluit niets in 
de bewoordingen van artikel 4 van dat besluit uit dat een en hetzelfde deel van een document onder meerdere 
van de uitzonderingen in dat besluit kan vallen. Ten derde is het voor de toepassing van de uitzondering 
bedoeld in artikel 4, lid 3, eerste alinea, van besluit 2004/258 irrelevant dat het betrokken document eveneens 
als juridisch advies in de zin van artikel 4, lid 2, tweede streepje, van dat besluit kan worden gekwalificeerd, 
want de wetgever van de Unie heeft niet bepaald dat de uitzondering in de eerste bepaling alleen kan worden 
ingeroepen als het betrokken document geen „juridisch advies” in de zin van de tweede bepaling is.

Tot slot bevestigde het Hof de uitlegging die het Gerecht had gegeven aan artikel 4, lid 3, eerste alinea, van 
besluit 2004/258. Deze bepaling kan niet zo worden gelezen dat de bescherming daarvan enkel geldt voor 
documenten die bij een welomschreven besluitvormingsproces horen. Deze bepaling veronderstelt namelijk 
enkel dat een document wordt gebruikt in het kader van beraadslagingen en voorafgaand overleg binnen 
de ECB en dekt zodoende in ruime zin de documenten die horen bij interne procedures van de ECB. Bovendien 
merkte het Hof op dat deze bepaling en artikel 4, lid 3, van verordening nr. 1049/2001 niet dezelfde strekking 
hebben. Ten eerste is het doel van de bescherming niet hetzelfde. Ten tweede stelt artikel 4, lid 3, van 
verordening nr. 1049/2001 de weigering van toegang tot een document afhankelijk van het feit dat dat 
document betrekking heeft op een aangelegenheid waarover de instelling nog geen besluit heeft genomen, 
maar artikel 4, lid 3, eerste alinea, van besluit 2004/258 bevat die voorwaarde niet. Het bepaalt dat de toegang 
tot een document kan worden geweigerd zelfs nadat het besluit is genomen.

In de arresten PTC Therapeutics International/EMA (C-175/18 P, EU:C:2020:23) en MSD Animal Health 
Innovation en Intervet International/EMA (C-178/18 P, EU:C:2020:24) van 22 januari 2020 heeft het Hof voor 
het eerst de kwestie onderzocht van toegang tot documenten van de Europese Unie die zijn ingediend in het 
kader van aanvragen voor een vergunning voor het in de handel brengen (VHB). Het heeft daarbij de hogere 
voorzieningen afgewezen die PTC Therapeutics International enerzijds en MSD Animal Health Innovation en 
Intervet International anderzijds hebben ingesteld tegen de arresten van het Gerecht50 houdende verwerping 

49|  Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot 
documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (PB 2001, L 145, blz. 43).

50|  Arresten van het Gerecht van 5 februari 2018, PTC Therapeutics International/EMA (T-718/15, EU:T:2018:66) en MSD Animal Health 
Innovation en Intervet international/EMA (T-729/15, EU:T:2018:67).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:23
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:24
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2018:66
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2018:67
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van hun beroepen tot nietigverklaring van de besluiten51 waarbij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) 
toegang had verleend tot documenten die informatie bevatten die was overgelegd in het kader van VHB-
aanvraagprocedures voor geneesmiddelen.

De twee zaken betreffen de wettigheid van de besluiten van het EMA waarbij krachtens verordening 
nr. 1049/200152 toegang is verleend tot verschillende documenten, te weten toxicologische testrapporten 
en een klinisch onderzoeksrapport (litigieuze rapporten), die rekwirantes hadden overgelegd bij hun VHB-
aanvragen voor twee geneesmiddelen – een voor menselijk gebruik (zaak C-175/18 P) en het ander voor 
diergeneeskundig gebruik (zaak C-178/18 P). In casu heeft het EMA, nadat het een vergunning voor het in de 
handel brengen van deze geneesmiddelen had afgegeven, besloten om derden toegang te verlenen tot de 
inhoud van die rapporten, op een aantal weglatingen na. In tegenstelling tot rekwirantes in hogere voorziening, 
die vonden dat er voor de volledige rapporten een vermoeden van vertrouwelijkheid moest gelden, was het 
EMA van mening dat de rapporten, op de onleesbaar gemaakte informatie na, geen vertrouwelijk karakter 
hadden. 

In de eerste plaats heeft het Hof zich gebogen over de toepassing van een algemeen vermoeden van 
vertrouwelijkheid door een instelling, orgaan of instantie van de Unie waarbij een verzoek om toegang tot 
documenten is ingediend. Het heeft geconstateerd dat de toepassing van een dergelijk vermoeden, op basis 
waarvan die instelling, dat orgaan of die instantie kan besluiten dat de openbaarmaking van documenten 
in beginsel het belang ondermijnt dat wordt beschermd door een of meer van de uitzonderingen van artikel 4 
van verordening nr. 1049/2001, louter een mogelijkheid is. Deze instelling of instantie of dit orgaan kan de 
betrokken documenten dus steeds concreet en individueel onderzoeken om te bepalen of deze geheel of 
gedeeltelijk worden beschermd door een of meer van de uitzonderingen van artikel 4 van verordening 
nr. 1049/2001. Bijgevolg heeft het Hof het middel van rekwirantes dat er voor de litigieuze rapporten een 
algemeen vermoeden van vertrouwelijkheid gold, afgewezen en opgemerkt dat het vrij stond aan het EMA 
om een concreet en individueel onderzoek van deze rapporten te verrichten, op basis van welk onderzoek 
het had besloten om bepaalde passages onleesbaar te maken.

In de tweede plaats heeft het Hof de vraag behandeld of het EMA-besluit om toegang tot de litigieuze 
rapporten te verlenen de commerciële belangen van rekwirantes had aangetast, waarvoor artikel 4, lid 2, 
eerste streepje, van verordening nr. 1049/2001 in een uitzondering voorziet. Het heeft om te beginnen 
gepreciseerd dat een persoon die een onder deze verordening vallend(e) instelling, orgaan of instantie 
verzoekt om een van de uitzonderingen van artikel 4 van verordening nr. 1049/2001 toe te passen, dient uit 
te leggen in welk opzicht toegang tot die documenten het belang dat wordt beschermd door een van die 
uitzonderingen, concreet en daadwerkelijk zou ondermijnen, net zoals de instelling, het orgaan of de instantie 
in kwestie dat moet doen wanneer die voornemens is om toegang tot documenten te weigeren. Vervolgens 
heeft het Hof geoordeeld dat het bewijs moet worden geleverd dat het gevaar voor misbruik van de gegevens 
uit een opgevraagd document daadwerkelijk bestaat en dat een eenvoudige, niet-gestaafde bewering over 
een algemeen risico van misbruik er niet toe kan leiden dat die gegevens moeten worden geacht onder de 
uitzondering betreffende de bescherming van commerciële belangen te vallen wanneer de persoon die om 
de toepassing van die uitzondering verzoekt, vóórdat de betrokken instelling, orgaan of instantie hierover 
een beslissing neemt, geen enkele verdere verduidelijking verstrekt over de aard, het voorwerp en de strekking 
van de betrokken gegevens die de Unierechter in staat stelt na te gaan in welk opzicht de openbaarmaking 
ervan de commerciële belangen van de betrokken personen concreet en op een redelijkerwijs voorzienbare 
wijze zou kunnen ondermijnen. Tot slot heeft het Hof geoordeeld dat de vrijgegeven passages van de litigieuze 

51|  Besluiten EMA/722323/2015 en EMA/785809/2015 van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) van 25 november 2015.

52|  Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot 
documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (PB 2001, L 145, blz. 43).
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rapporten geen gegevens betroffen die onder de uitzondering betreffende de bescherming van commerciële 
belangen konden vallen, waarmee het de door het Gerecht gevolgde redenering heeft bevestigd. In de hogere 
voorziening in zaak C-175/18 P heeft het Hof geconstateerd dat rekwirante het EMA vóór de vaststelling van 
diens besluit geen uitleg had gegeven over de aard, het voorwerp en de strekking van de betrokken gegevens 
waaruit het gevaar voor misbruik van de gegevens uit de litigieuze rapporten bleek, en dat zij in de procedure 
voor het EMA evenmin concreet en nauwkeurig had aangegeven welke passages van de litigieuze rapporten 
haar commerciële belangen konden schaden indien deze openbaar werden gemaakt. In de hogere voorziening 
in zaak C-178/18 P heeft het Hof erop gewezen dat rekwirantes het Gerecht geen dergelijke uitleg hadden 
verstrekt en evenmin concreet en nauwkeurig hadden aangegeven welke passages van de litigieuze rapporten 
hun commerciële belangen konden schaden indien deze openbaar werden gemaakt. 

In de derde plaats heeft het Hof eraan herinnerd dat de motivering van het Gerecht impliciet kan zijn wanneer 
een partij argumenten aanvoert die onvoldoende duidelijk en nauwkeurig zijn. Het heeft benadrukt dat het 
aan rekwirantes stond om het EMA in het stadium van de administratieve procedure voor deze instantie 
uitleg te geven over de aard, het voorwerp en de strekking van de gegevens waarvan openbaarmaking hun 
commerciële belangen zou ondermijnen, en dat het Gerecht, bij gebreke van die uitleg, terecht impliciet maar 
noodzakelijkerwijs had geoordeeld dat de door rekwirantes ná de vaststelling van de EMA-besluiten ingediende 
verklaringen irrelevant waren om de wettigheid van deze besluiten te beoordelen. Het Hof heeft benadrukt 
dat de wettigheid van een EMA-besluit inzake de openbaarmaking van een document immers slechts kan 
beoordeeld worden op basis van de informatie die het EMA ter beschikking stond op het tijdstip waarop het 
dat besluit heeft vastgesteld.

In de vierde en laatste plaats heeft het Hof zich gebogen over de in artikel 4, lid 3, eerste alinea, van verordening 
nr. 1049/200153 vastgestelde uitzondering op het recht van toegang tot documenten die verband houdt met 
de bescherming van het besluitvormingsproces. Rekwirantes verweten het Gerecht dat het had miskend dat 
de openbaarmaking van de litigieuze rapporten tijdens de periode van gegevensexclusiviteit tot een ernstige 
ondermijning van het besluitvormingsproces betreffende eventuele VHB-aanvragen voor generieke 
geneesmiddelen in die periode zou leiden. Het Hof heeft dit argument afgewezen op grond dat deze verzoeken 
doelden op andere besluitvormingsprocessen dan het besluitvormingsproces betreffende de VHB voor de 
betrokken geneesmiddelen, dat, zoals het Gerecht reeds had geconstateerd, was beëindigd op het tijdstip 
waarop om toegang tot de litigieuze rapporten werd verzocht.

53|  Volgens deze bepaling moet de openbaarmaking door derden van documenten die deel uitmaken van een besluitvormingsproces 
dat nog niet is afgerond op de datum waarop op hun verzoek om toegang wordt beslist, worden geweigerd. 
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IV. Begroting en subsidies van de Unie 

In het arrest Tsjechië/Commissie (C-575/18 P, EU:C:2020:530) van 9 juli 2020 heeft het Hof zich in Grote kamer 
uitgesproken over de voorwaarden waaronder de lidstaten toegang tot effectieve rechterlijke bescherming 
hebben in het kader van een geding dat betrekking heeft op de omvang van hun financiële verantwoordelijkheid 
ten aanzien van het Unierecht op het gebied van de eigen middelen van de Unie. 

Op 30 mei 2008 had het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) een eindverslag opgesteld over een 
onderzoek dat betrekking had op verificaties in verband met de invoer van zakaanstekers met een vuursteentje 
uit Laos. Volgens dat rapport, dat met name betrekking had op 28 gevallen waarin goederen waren ingevoerd 
in Tsjechië, dienden de lidstaten audits over de betrokken importeurs te verrichten en een administratieve 
procedure voor belastingnavordering in te leiden. De Tsjechische autoriteiten hadden maatregelen genomen 
om tot belastingnavordering en -inning over te gaan, waarbij zij evenwel hadden opgemerkt dat de inning 
van het bedrag aan eigen middelen van de Unie in sommige van die gevallen niet mogelijk was gebleken. Bij 
brief van 20 januari 2015 had de Europese Commissie die autoriteiten meegedeeld dat de Tsjechische Republiek 
niet kon worden ontheven van haar verplichting om krachtens verordening nr. 1150/200054 de eigen middelen 
van de Unie ter beschikking te stellen en had zij hun verzocht om het bedrag in kwestie te betalen. Daarbij 
had zij gepreciseerd dat elke tardieve betaling de verplichting om rente te betalen met zich meebracht.

Omdat de Tsjechische Republiek het niet eens was met het standpunt dat de Commissie in die brief had 
ingenomen, heeft zij bij het Gerecht beroep tot nietigverklaring ingesteld tegen het besluit van die instelling 
dat in die brief zou zijn vervat. Bij beschikking55 heeft het Gerecht de door de Commissie opgeworpen exceptie 
van niet-ontvankelijkheid aanvaard en dientengevolge het beroep verworpen. Het heeft namelijk geoordeeld 
dat het beroep gericht was tegen een handeling waartegen geen beroep tot nietigverklaring kon worden 
ingesteld, omdat deze handeling geen bindende rechtsgevolgen sorteerde. De Tsjechische Republiek heeft 
bij het Hof hogere voorziening ingesteld waarbij zij in wezen aanvoerde dat de niet-ontvankelijkheid van haar 
beroep tot nietigverklaring tot gevolg had dat zij geen rechterlijke bescherming genoot aangezien zij niet 
beschikte over enig rechtsmiddel dat kon leiden tot een effectieve rechterlijke toetsing van het door de 
Commissie ingenomen standpunt.

Om te beginnen heeft het Hof geconstateerd dat de verplichtingen om de eigen middelen van de Unie te 
innen, vast te stellen en op de daartoe bestemde rekening te boeken, bij de huidige stand van het Unierecht 
rechtstreeks gelden voor de lidstaten. De Commissie beschikt dus niet over enige beslissingsbevoegdheid 
op basis waarvan zij de lidstaten kan gelasten om bedragen van die eigen middelen vast te stellen en te harer 
beschikking te stellen. Het Hof heeft daaruit afgeleid dat aan het in het Unierecht neergelegde stelsel van 
eigen middelen van de Unie afbreuk zou worden gedaan indien een lidstaat de mogelijkheid werd geboden 
tegen een schrijven als de litigieuze brief beroep tot nietigverklaring in te stellen teneinde te laten toetsen 
of hij daadwerkelijk verplicht is om de Commissie die bedragen ter beschikking te stellen. Het staat niet aan 
het Hof om de op dit punt door de Uniewetgever gemaakte keuze te wijzigen.

54|  Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 van de Raad van 22 mei 2000 houdende toepassing van besluit 94/728/EG, Euratom 
betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (PB 2000, L 130, blz. 1), zoals gewijzigd bij verordening 
(EG, Euratom) nr. 2028/2004 van de Raad van 16 november 2004 (PB 2004, L 352, blz. 1) en bij verordening (EG, Euratom) nr. 105/2009 
van de Raad van 26 januari 2009 (PB 2009, L 36, blz. 1). Zie met name artikel 17, lid 2, van deze verordening.

55|  Beschikking van het Gerecht van 28 juni 2018, Tsjechië/Commissie (T-147/15, niet gepubliceerd, EU:T:2018:395).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:530
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2018:395
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Vervolgens heeft het Hof geoordeeld dat de mogelijkheid waarover de Commissie beschikt om in het kader 
van een beroep wegens niet-nakoming een geschil tussen haar en een lidstaat betreffende de verplichting 
van deze lidstaat om haar een bepaald bedrag aan eigen middelen van de Unie ter beschikking te stellen, 
ter beoordeling voor te leggen aan het Hof, bij de huidige stand van het Unierecht inherent is aan het stelsel 
van die eigen middelen. Het Hof heeft daaraan toegevoegd dat wanneer een lidstaat een bedrag aan eigen 
middelen ter beschikking stelt en daarbij voorbehoud maakt ten aanzien van zijn verplichting om dat te doen, 
de Commissie overeenkomstig het beginsel van loyale samenwerking met de betrokken lidstaat een 
constructieve dialoog moet aangaan om de op die lidstaat rustende verplichtingen te bepalen. Wanneer die 
dialoog op niets uitloopt, heeft die instelling de mogelijkheid om beroep wegens niet-nakoming in te stellen 
tegen die lidstaat. Het feit dat voorbehoud wordt gemaakt bij de terbeschikkingstelling van eigen middelen 
van de Unie zou namelijk de vaststelling dat er sprake is van niet-nakoming rechtvaardigen wanneer zou 
blijken dat de betrokken lidstaat daadwerkelijk gehouden was om die middelen ter beschikking te stellen.

Gelet op de discretionaire bevoegdheid waarover de Commissie beschikt om beroep wegens niet-nakoming 
in te stellen, is het Hof echter tot de slotsom gekomen dat een dergelijk beroep de betrokken lidstaat geen 
enkele waarborg biedt dat de rechter het geschil tussen die lidstaat en die instelling over de terbeschikkingstelling 
van eigen middelen van de Unie zal beslechten. Het heeft daaraan evenwel toegevoegd dat een lidstaat die 
de Commissie een bedrag aan eigen middelen van de Unie ter beschikking heeft gesteld en daarbij voorbehoud 
heeft gemaakt ten aanzien van de gegrondheid van het standpunt van die instelling, de mogelijkheid heeft 
om – wanneer via de dialoogprocedure geen einde kon worden gemaakt aan het geschil tussen de Commissie 
en die lidstaat – schadevergoeding te vorderen wegens ongerechtvaardigde verrijking van de Unie en in 
voorkomend geval te dien einde beroep in te stellen bij het Gerecht.

In dit verband heeft het Hof in herinnering gebracht dat de op grond van artikel 268 VWEU en artikel 340, 
tweede alinea, VWEU ingestelde vordering wegens ongerechtvaardigde verrijking van de Unie vereist dat 
het bewijs wordt geleverd dat de verweerder zonder geldige rechtsgrondslag is verrijkt en dat de verzoeker 
ten gevolge van die verrijking is verarmd. Bij het onderzoek van een dergelijke vordering zou het Gerecht 
dus met name moeten beoordelen of de verarming van de verzoekende lidstaat – die overeenkomt met een 
betwist bedrag aan eigen middelen van de Unie dat de betrokken lidstaat ter beschikking heeft gesteld van 
de Commissie – en de daarmee samenhangende verrijking van de Commissie gerechtvaardigd worden door 
de verplichtingen die krachtens het Unierecht op die lidstaat rusten op het gebied van eigen middelen van 
de Unie, dan wel of, integendeel, een dergelijke rechtvaardiging voor die verarming en die verrijking ontbreekt. 
Derhalve heeft het Hof, dat van oordeel is dat een lidstaat niet verstoken is van elke effectieve rechterlijke 
bescherming wanneer hij het niet eens is met de Commissie over zijn verplichtingen op het gebied van eigen 
middelen van de Unie, de hogere voorziening in haar geheel afgewezen.

In het arrest Úrad ššpeciálnej prokuratúry (C-603/19, EU:C:2020:774) van 1 oktober 2020 heeft het Hof 
uitspraak gedaan in een zaak waarin de Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej 
republiky (bureau van de speciale aanklager bij het openbaar ministerie van de Slowaakse Republiek) een 
strafprocedure tegen twee natuurlijke personen (hierna: „verdachten”) had ingeleid wegens feiten die fraude 
met gedeeltelijk uit de begroting van de Unie gefinancierde subsidies konden vormen. Het strafbare feit was 
gepleegd in het kader van twee door de Slowaakse overheid bekendgemaakte aankondigingen voor het 
indienen van aanvragen voor subsidies om onder meer het scheppen van werkgelegenheid voor personen 
met een handicap te steunen.

De verdachten hadden verschillende handelsvennootschappen opgericht, waarvan zij vennoot en bestuurder 
waren. Deze vennootschappen hadden een bedrag van 654 588,34 EUR aan subsidies ontvangen, waaronder 
279 272,18 EUR uit de begroting van de Unie. Na de betaling van deze subsidies hadden de verdachten hun 
aandelen in de betrokken vennootschappen overgedragen aan een derde en vervolgens hadden die 
vennootschappen alle activiteiten stopgezet. Toen de strafprocedure werd ingesteld, bevonden de 
vennootschapsgoederen zich niet meer in de ruimten van die vennootschappen, die ambtshalve uit het 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:774
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handelsregister waren geschrapt. In de periode waarin de subsidies werden betaald, zouden er personen 
met een handicap in dienst zijn geweest van de betrokken vennootschappen, maar hun werk zou fictief zijn 
geweest en niet hebben bijgedragen tot de in de subsidieaanvragen genoemde doelstellingen.

De strafvervolgingen waren bij de verwijzende rechter, te weten de Špecializovaný trestný súd (bijzondere 
strafrechter, Slowakije), ingesteld tegen de verdachten in hun hoedanigheid van vennoot en bestuurder van 
deze vennootschappen. De úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (bureaus van de directie voor arbeid, sociale 
zaken en gezin), die zich als civiele partij hadden gevoegd, vorderden tijdens het onderzoek een bedrag aan 
schadevergoeding van de verdachten dat gelijk was aan de daadwerkelijk betaalde subsidie.

De verwijzende rechter was echter van oordeel dat – gelet op de rechtspraak van de Najvyšší súd Slovenskej 
republiky (hoogste rechterlijke instantie van de Slowaakse Republiek), die reeds eerder was toegepast in 
strafzaken betreffende strafbare feiten die de financiële belangen van de Unie schaden en betreffende 
subsidiefraude – de nationale bepalingen de staat niet de mogelijkheid boden om in een strafprocedure 
vergoeding te vorderen voor de hem berokkende schade. Volgens de verwijzende rechter zou de toepassing 
van deze rechtspraak in het hoofdgeding tot gevolg kunnen hebben gehad dat de staat werd verhinderd om 
vergoeding te vorderen voor de door de fraude veroorzaakte schade. De bestuurlijke procedure waarin het 
Slowaakse recht ook voorziet, biedt namelijk enkel de mogelijkheid om de onverschuldigd betaalde subsidie 
terug te vorderen van de begunstigde ervan. Aangezien het in casu ging om handelsvennootschappen die 
geen activa meer bezaten en uit het handelsregister waren geschrapt, zouden met een dergelijke procedure 
de onverschuldigd betaalde subsidies niet kunnen worden teruggevorderd.

Tegen deze achtergrond had de verwijzende rechter het Hof een aantal prejudiciële vragen voorgelegd die 
onder andere betrekking hadden op artikel 325 VWEU, waarvan lid 1 bepaalt dat de lidstaten ter bestrijding 
van onwettige activiteiten waardoor de financiële belangen van de Unie worden geschaad, afschrikkende 
en doeltreffende maatregelen moeten nemen die gelijkwaardig zijn aan de maatregelen die op nationaal 
niveau worden getroffen ter bestrijding van fraude waardoor de belangen van de betrokken lidstaat worden 
geschaad. De verwijzende rechter vroeg zich met name af of nationale strafprocesregels op grond waarvan 
in een zaak als die van het hoofdgeding in het kader van de strafprocedure geen recht op schadevergoeding 
kan worden toegekend aan de staat, verenigbaar zijn met deze verplichtingen.

In zijn arrest heeft het Hof voor recht verklaard dat artikel 325 VWEU zich niet verzet tegen bepalingen van 
nationaal recht zoals uitgelegd in de nationale rechtspraak, die inhouden dat de staat in een strafprocedure 
geen vergoeding kan vorderen voor de schade die hem is berokkend door het frauduleuze gedrag van de 
verdachte waardoor middelen uit de begroting van de Unie zijn verduisterd, en in deze procedure niet beschikt 
over enige andere vordering die hem in staat stelt een recht tegen de verdachte te doen gelden, voor zover 
althans de nationale wetgeving in doeltreffende procedures voorziet die de terugvordering van ten onrechte 
ontvangen bijdragen uit de begroting van de Europese Unie mogelijk maken, hetgeen de verwijzende rechter 
dient na te gaan.

Dienaangaande heeft het Hof eraan herinnerd dat de lidstaten weliswaar gehouden zijn om doeltreffende 
maatregelen te nemen die het mogelijk maken de bedragen terug te vorderen die ten onrechte zijn betaald 
aan de begunstigde van een gedeeltelijk uit de begroting van de Unie gefinancierde subsidie, maar dat 
artikel 325 VWEU hun ten aanzien van de procedure waarmee een dergelijk resultaat moet kunnen worden 
bereikt, geen andere verplichting oplegt dan dat de maatregelen doeltreffend moeten zijn. Het naast elkaar 
bestaan van verscheidene rechtsmiddelen die verschillende doelstellingen hebben die eigen zijn aan het 
bestuursrecht, het civiele recht of het strafrecht, doet op zich dus geen afbreuk aan de doeltreffendheid van 
de bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt, voor zover de nationale wetgeving 
als geheel de terugvordering van onverschuldigd betaalde bijdragen uit de begroting van de Unie mogelijk 
maakt.
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Het Hof heeft dienaangaande opgemerkt dat strafsancties weliswaar onontbeerlijk kunnen zijn om de 
lidstaten in staat te stellen bepaalde gevallen van ernstige fraude op een doeltreffende en afschrikkende 
wijze te bestrijden, maar niet tot doel hebben de terugbetaling mogelijk te maken van hetgeen onverschuldigd 
is betaald. Om te voldoen aan de in artikel 325 VWEU gestelde verplichting van doeltreffendheid, volstaat 
het dat er in de nationale rechtsorde een effectief rechtsmiddel bestaat waarmee vergoeding kan worden 
verkregen voor schade die is aangebracht aan de financiële belangen van de Unie, ongeacht of dit geschiedt 
in het kader van een strafprocedure, een bestuurlijke procedure of een civiele procedure, voor zover dat 
rechtsmiddel de terugvordering van ten onrechte ontvangen bijdragen mogelijk maakt en gevallen van 
ernstige fraude met strafsancties kunnen worden bestreden. Het Hof heeft opgemerkt dat dit in casu het 
geval is, aangezien volgens het toepasselijke nationale recht – onder voorbehoud van verificatie door de 
verwijzende rechter – de staat zowel een bestuurlijke procedure kan inleiden die hem in staat stelt de 
onverschuldigd betaalde bijdragen terug te vorderen van de rechtspersoon die deze bijdragen heeft ontvangen, 
als een civiele procedure kan instellen die niet alleen ertoe strekt om de rechtspersoon die de ten onrechte 
betaalde bijdragen heeft ontvangen civielrechtelijk aansprakelijk te stellen, maar ook om, na een strafrechtelijke 
veroordeling, vergoeding voor de geleden schade te verkrijgen van de veroordeelde natuurlijke persoon.

Tot slot moeten ook nog de op 16 juli 2020 gewezen arresten Inclusion Alliance for Europe/Commissie (C-
378/16 P, EU:C:2020:575) en ADR Center/Commissie (C-584/17 P, EU:C:2020:576) worden vermeld, die betrekking 
hebben op de terugvordering van financiële bijdragen die de Commissie heeft betaald in het kader van 
verschillende door haar gesloten subsidieovereenkomsten.56

56|  Deze arresten worden besproken in deel V.3 „Beroep tot nietigverklaring”. 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:575
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:576
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V. Contentieuze rechtspraak van de Unie

Negen arresten verdienen in dit deel de aandacht. Een eerste arrest heeft betrekking op de procedurele 
regels die gelden voor de juridische vertegenwoordiging voor de rechterlijke instanties van de Unie. In een 
tweede arrest wordt de niet-nakoming op het gebied van de omzetting van een richtlijn vastgesteld. Daarnaast 
is sprake van vier arresten in hogere voorziening die in het kader van een beroep tot nietigverklaring zijn 
gewezen. Ten slotte moeten nog drie arresten worden vermeld die naar aanleiding van een prejudiciële 
verwijzing zijn gewezen. Het Hof heeft zich daarin enerzijds moeten uitspreken over de ontvankelijkheid van 
deze verwijzingen in het licht van het begrip „rechterlijke instantie” in de zin van artikel 267 VWEU en van het 
vereiste dat er een verband moet bestaan tussen het geding en de Unierechtelijke bepalingen waarvan om 
uitlegging wordt verzocht, en anderzijds over zijn bevoegdheid in het licht van een naar het Unierecht 
verwijzende bepaling van Duits recht.57 

1.  Juridische vertegenwoordiging voor de rechterlijke instanties  
van de Unie 

In het arrest Uniwersytet Wrocławski en Polen/REA (gevoegde zaken C-515/17 P en C-561/17 P, EU:C:2020:73), 
dat is gewezen op 4 februari 2020, heeft de Grote kamer van het Hof de beschikking van het Gerecht58 waarbij 
het door de Uniwersytet Wrocławski (universiteit van Wrocław) ingestelde beroep tegen de besluiten van 
het Uitvoerend Agentschap onderzoek (REA) kennelijk niet-ontvankelijk was verklaard omdat de juridisch 
adviseur die deze universiteit vertegenwoordigde, niet voldeed aan de op grond van het Statuut van het Hof 
van Justitie van de Europese Unie (hierna: „Statuut”)59 gestelde voorwaarde van onafhankelijkheid, vernietigd.

Het REA heeft met de Uniwersytet Wrocławski een subsidieovereenkomst gesloten in het kader van een 
onderzoeksprogramma. Evenwel is gebleken dat deze universiteit de bepalingen van deze overeenkomst 
niet nakwam, zodat het REA die overeenkomst heeft beëindigd en drie debetnota’s naar de universiteit heeft 
gezonden, die zij heeft betaald.

Vervolgens heeft de Uniwersytet Wrocławski bij het Gerecht beroep ingesteld tot nietigverklaring van de 
besluiten van het REA waarbij de subsidieovereenkomst werd beëindigd en waarbij de Uniwersytet Wrocławski 
werd verplicht tot terugbetaling van een gedeelte van de betaalde subsidies. Aangezien de juridisch adviseur 
die de universiteit vertegenwoordigde, op basis van een overeenkomst inzake onderwijs aan die universiteit 
was verbonden, heeft het Gerecht dat beroep kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

57|  Vermeldenswaard zijn verder nog het in het kader van een heroverwegingsprocedure gewezen arrest van 26 maart 2020, Heroverweging 
Simpson/Raad en HG/Commissie (gevoegde zaken C-542/18 RX-II en C-543/18 RX-II, EU:C:2020:232), dat wordt besproken in deel XXII.1 
„Procedure voor de benoeming van de rechters in het Gerecht voor ambtenarenzaken”, en de beschikking Commissie/Polen  
(C-791/19 R, EU:C:2020:277) die op 8 april 2020 is gegeven in een kortgedingprocedure die was ingesteld in het kader van de justitiële 
hervormingen in Polen, die wordt besproken in deel I.2 „Recht op een doeltreffende voorziening in rechte en recht op toegang tot 
een onpartijdig gerecht”.

58|  Beschikking van het Gerecht van 13 juni 2017, Uniwersytet Wrocławski/REA (T-137/16, niet gepubliceerd, EU:T:2017:407).

59|  Artikel 19 van het Statuut.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:73
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:232
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:277
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2017:407
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In de door de Uniwersytet Wrocławski (zaak C-515/17 P) en de Republiek Polen (zaak C-561/17 P) ingestelde 
hogere voorzieningen brengt het Hof in herinnering dat artikel 19 van het Statuut twee onderscheiden en 
cumulatieve voorwaarden bevat voor de vertegenwoordiging van een andere partij dan de in de eerste twee 
alinea’s van dat artikel bedoelde partijen in het kader van rechtstreekse beroepen voor de rechterlijke 
instanties van de Unie. Volgens de eerste voorwaarde60 moet een dergelijke partij voor de rechterlijke 
instanties van de Unie worden vertegenwoordigd door een „advocaat”. De tweede voorwaarde61 bepaalt dat 
de advocaat die deze partij vertegenwoordigt, bevoegd moet zijn om op te treden voor een rechterlijke 
instantie van een lidstaat of van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese 
Economische Ruimte.

Nadat het Hof had vastgesteld dat de juridisch adviseur van de Uniwersytet Wrocławski aan de tweede 
voorwaarde voldeed, heeft het onderzocht of in casu aan de eerste voorwaarde was voldaan.

Om te beginnen heeft het Hof in herinnering gebracht dat het begrip „advocaat” in artikel 19 van het Statuut, 
bij gebreke van een verwijzing naar het nationale recht van de lidstaten, autonoom en uniform moet worden 
uitgelegd, waarbij niet enkel rekening dient te worden gehouden met de bewoordingen van die bepaling, 
maar ook met de context en het doel ervan. In dit verband heeft het Hof benadrukt dat een andere „partij” 
dan de partijen bedoeld in de eerste twee alinea’s van artikel 19 van het Statuut overeenkomstig de 
bewoordingen van dat artikel niet zelf mag optreden voor een rechterlijke instantie van de Unie, maar dat 
zij een beroep moet doen op de diensten van een derde, meer bepaald van een advocaat, dit in tegenstelling 
tot de partijen bedoeld in de eerste twee alinea’s, die door een gemachtigde kunnen worden vertegenwoordigd. 
Het Hof heeft gepreciseerd dat de in artikel 19 van het Statuut vermelde taak van een advocaat om zijn cliënt 
te vertegenwoordigen voornamelijk tot doel heeft de belangen van de volmachtgever zo goed mogelijk te 
beschermen en te verdedigen, waarbij de advocaat geheel onafhankelijk dient op te treden en de wet en 
beroeps- en gedragsregels in acht dient te nemen. Het Hof heeft in herinnering gebracht dat het begrip 
onafhankelijkheid van een advocaat in de specifieke context van artikel 19 van het Statuut niet alleen negatief 
– in de zin van het ontbreken van een dienstverband – maar ook positief – namelijk onder verwijzing naar 
de beroepstucht – wordt omschreven. In deze context wordt de onafhankelijkheidsplicht van de advocaat 
niet opgevat als het ontbreken van om het even welke band met zijn cliënt, maar als het ontbreken van 
banden die kennelijk een ongunstige invloed hebben op zijn vermogen om zich te kwijten van zijn taak, 
namelijk zijn cliënt verdedigen en zodoende diens belangen zo goed mogelijk dienen.

In dit verband heeft het Hof eraan herinnerd dat een advocaat die belangrijke administratieve en financiële 
bevoegdheden heeft binnen een rechtspersoon, waardoor hij er een functie op een hoog leidinggevend 
niveau bekleedt die zijn hoedanigheid van onafhankelijke derde in gevaar kan brengen, alsook een advocaat 
die hoge directiefuncties uitoefent binnen de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt of een advocaat die 
aandelen bezit van de vennootschap die hij vertegenwoordigt en die in die vennootschap de raad van 
commissarissen voorzit, niet voldoende onafhankelijk is van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Een situatie waarin de juridisch adviseur de verdediging van de belangen van de Uniwersytet Wrocławski 
niet in het kader van een gezagsverhouding met deze universiteit op zich heeft genomen, en bovendien 
louter aan die universiteit was verbonden op basis van een overeenkomst voor het verrichten van onderwijstaken 
bij die universiteit, kan echter niet met deze situaties worden gelijkgesteld. Volgens het Hof is een dergelijke 
band onvoldoende om aan te kunnen nemen dat die juridisch adviseur zich in een situatie bevond die zijn 
vermogen om geheel onafhankelijk de belangen van zijn cliënt zo goed mogelijk te verdedigen, op een kennelijk 
ongunstige wijze beïnvloedde.

60|  In artikel 19, derde alinea, van het Statuut.

61|  In artikel 19, vierde alinea, van het Statuut.
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Het Hof was dan ook van oordeel dat het Gerecht blijk had gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door 
te oordelen dat louter het bestaan van een civielrechtelijke overeenkomst inzake onderwijstaken tussen de 
Uniwersytet Wrocławski en een juridisch adviseur die deze universiteit vertegenwoordigde, van invloed kon 
zijn op de onafhankelijkheid van deze juridisch adviseur omdat het risico bestond dat het professionele 
standpunt van die juridisch adviseur, althans ten dele, door zijn beroepsomgeving werd beïnvloed. Daarom 
heeft het Hof de bestreden beschikking vernietigd en de zaak terugverwezen naar het Gerecht.

2. Beroep wegens niet-nakoming

In de arresten van 16 juli 2020, Commissie/Roemenië (Bestrijding van het witwassen van geld) (C-549/18, 
EU:C:2020:563) en Commissie/Ierland (Bestrijding van het witwassen van geld) (C-550/18, EU:C:2020:564), 
heeft het Hof (Grote kamer) het beroep wegens niet-nakoming dat de Europese Commissie tegen deze twee 
lidstaten had ingesteld, toegewezen. Het Hof constateerde om te beginnen dat Roemenië en Ierland de 
krachtens deze richtlijn op hen rustende verplichtingen niet waren nagekomen doordat zij binnen de hun in 
het met redenen omklede advies gestelde termijn niet de vereiste nationale maatregelen ter omzetting van 
richtlijn 2015/84962 hadden vastgesteld of aan de Commissie hadden meegedeeld. In de tweede plaats heeft 
het Hof geoordeeld dat artikel 260, lid 3, VWEU, dat ziet op de verplichting van de lidstaten om de maatregelen 
ter omzetting van een richtlijn mee te delen, kon worden toegepast in die zaken.63 

Richtlijn 2015/849 heeft tot doel het gebruik van het financiële stelsel van de Unie voor het witwassen van 
geld of terrorismefinanciering te voorkomen. De lidstaten moesten deze richtlijn uiterlijk op 26 juni 2017 
omzetten in hun nationale recht en aan de Commissie de daartoe vastgestelde maatregelen meedelen. 

Op 27 augustus 2018 heeft de Commissie bij het Hof twee procedures wegens niet-nakoming ingeleid, omdat 
Roemenië en Ierland richtlijn 2015/849 niet volledig in nationaal recht hadden omgezet binnen de termijnen 
die hun respectievelijk waren opgelegd in de met redenen omklede adviezen, noch de overeenstemmende 
nationale omzettingsmaatregelen hadden medegedeeld. Bovendien heeft zij op grond van artikel 260, lid 3, 
VWEU64 verzocht om Roemenië en Ierland te veroordelen tot betaling van een dwangsom per dag vanaf de 
dag waarop het arrest wegens niet-nakoming van de verplichting tot mededeling van de omzettingsmaatregelen 
van diezelfde richtlijn wordt gewezen, alsook tot betaling van een forfaitaire som. Nadien heeft de Commissie 
het Hof laten weten dat zij haar beroep deels introk in zoverre zij niet langer verzocht om de oplegging van 
een dwangsom per dag, aangezien deze vordering zonder voorwerp was geworden na de volledige omzetting 
van richtlijn 2015/849 in Roemeens recht en in Iers recht. 

Roemenië en Ierland betwistten dat de sanctieregeling van artikel 260, lid 3, VWEU op hen van toepassing 
was. Deze twee lidstaten stelden ook dat het verzoek van de Commissie tot oplegging van de betaling van 
een forfaitaire som niet alleen ongerechtvaardigd maar ook onevenredig was, gelet op de betrokken feiten 

62|  Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het 
financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van verordening (EU) nr. 648/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en richtlijn 2006/70/EG 
van de Commissie (PB 2015, L 141, blz. 73).

63|  Het Hof heeft deze VWEU-bepaling voor het eerst toegepast in het arrest van 8 juli 2019, Commissie/België (Artikel 260, lid 3, VWEU 
– Netwerken met hoge snelheid) (C-543/17, EU:C:2019:573).

64|  Volgens artikel 260, lid 3, VWEU is het Hof bevoegd om de betrokken lidstaat een financiële sanctie (forfaitaire som of dwangsom 
per dag) op te leggen bij niet-naleving van de „verplichting tot mededeling van maatregelen ter omzetting van een richtlijn van de 
Unie” aan de Commissie. 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:563
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:564
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2019:573


 B   Rechtspraak van het Hof van Justitie in 2020 51

en het doel van dit soort geldelijke sanctie. Zij verweten de Commissie dat zij geen omstandige, op het 
individuele geval toegespitste motivering had gegeven van haar besluit om in deze zaken de oplegging van 
een dergelijke sanctie te vorderen.

Het Hof herinnerde eraan dat de verplichting tot mededeling van omzettingsmaatregelen in de zin van 
artikel 260, lid 3, VWEU inhoudt dat de lidstaten voldoende duidelijke en nauwkeurige inlichtingen over de 
maatregelen tot omzetting van een richtlijn moeten verstrekken. In de betrokken zaken hield de naleving 
van deze verplichting voor de betrokken lidstaten in dat zij voor iedere bepaling van de betrokken richtlijn 
de nationale bepaling(en) moesten aanduiden waarbij die richtlijn werd omgezet. Aangezien de Commissie 
had aangetoond dat Roemenië en Ierland de maatregelen ter omzetting van richtlijn 2015/849 niet hadden 
medegedeeld binnen de in het met redenen omklede advies gestelde termijn, heeft het Hof ten eerste 
geoordeeld dat de aldus vastgestelde niet-nakoming binnen de werkingssfeer van die bepaling valt.

Ten tweede heeft het Hof eraan herinnerd dat de Commissie haar besluit om een geldelijke sanctie te vorderen 
op grond van artikel 260, lid 3, VWEU niet per geval hoeft te motiveren. De toepassingsvoorwaarden van die 
bepaling kunnen immers niet restrictiever zijn dan die welke voor de toepassing van artikel 258 VWEU gelden, 
aangezien artikel 260, lid 3, VWEU louter voorziet in een bijkomende wijze van toepassing van de niet-
nakomingsprocedure. De inleiding daarvan behoort tot de discretionaire bevoegdheid van de Commissie en 
het Hof kan daarop geen rechterlijk toezicht uitoefenen. Dat de Commissie haar besluit niet motiveert doet 
niet af aan de procedurele garanties die de betrokken lidstaat geniet, aangezien op het Hof een motiveringsplicht 
rust wanneer het een dergelijke sanctie oplegt. 

Niettemin heeft het Hof verduidelijkt dat de Commissie nog steeds verplicht is om de aard en het bedrag 
van de gevorderde geldelijke sanctie te motiveren, rekening houdend met de door haar vastgestelde 
richtsnoeren, daar het Hof in het kader van een op grond van artikel 260, lid 3, VWUE ingeleide procedure 
slechts beschikt over een beperkte beoordelingsmarge. Wanneer het Hof een niet-nakoming vaststelt, is het 
immers gebonden aan de voorstellen van de Commissie wat betreft de aard van de geldelijke sanctie die het 
kan hanteren en het maximumbedrag van de sanctie die het kan opleggen. 

Wat ten derde de oplegging van een forfaitaire som in deze zaken betreft, heeft het Hof eraan herinnerd dat 
het doel dat met de invoering van het in artikel 260, lid 3, VWEU vastgestelde mechanisme wordt nagestreefd, 
er niet alleen in bestaat om de lidstaten ertoe te brengen zo snel mogelijk een einde te maken aan een niet-
nakoming die zonder een dergelijke maatregel wellicht zou blijven voortduren, maar ook om de procedure 
voor het opleggen van geldelijke sancties wegens niet-nakoming van de verplichting tot mededeling van een 
nationale maatregel ter omzetting van een volgens een wetgevingsprocedure aangenomen richtlijn lichter 
en sneller te maken. Het Hof heeft dan ook geoordeeld dat een verzoek van de Commissie waarbij, zoals in 
deze zaken, de oplegging van een forfaitaire som wordt gevorderd, niet als onevenredig kan worden afgewezen 
om de enkele reden dat het een niet-nakoming betreft die weliswaar een hele tijd heeft voortgeduurd, maar 
was beëindigd ten tijde van het onderzoek van de feiten door het Hof, aangezien de veroordeling tot betaling 
van een forfaitaire som berust op de beoordeling van de vraag welke consequenties de niet-nakoming van 
de verplichtingen van de betrokken lidstaat heeft gehad voor de particuliere en publieke belangen, met name 
wanneer de niet-nakoming lang is blijven voortbestaan.

Ten vierde heeft het Hof met betrekking tot de berekening van de forfaitaire som waarvan de oplegging in 
de onderhavige zaken passend is, in herinnering gebracht dat het aan hem staat om bij de uitoefening van 
zijn beoordelingsbevoegdheid ter zake, zoals afgebakend door de voorstellen van de Commissie, de hoogte 
van die forfaitaire som waartoe een lidstaat krachtens artikel 260, lid 3, VWEU kan worden veroordeeld, 
zodanig vast te stellen dat deze som in de gegeven omstandigheden passend is en evenredig is aan de begane 
inbreuk. Vooral de ernst van de vastgestelde inbreuk, de periode gedurende welke die inbreuk is blijven 
voortbestaan en de financiële draagkracht van de betrokken lidstaat zijn in dit verband relevante factoren.
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Wat om te beginnen de ernst van de inbreuk betreft, heeft het Hof geoordeeld dat Roemenië en Ierland de 
verweten niet-nakoming weliswaar in de loop van de procedure hebben beëindigd, maar dat dit niet wegneemt 
dat deze niet-nakoming voortduurde bij het verstrijken van de termijn die in de respectieve met redenen 
omklede adviezen was gesteld, zodat de doeltreffendheid van het Unierecht niet te allen tijde was gewaarborgd. 

Wat voorts de duur van de inbreuk betreft, heeft het Hof in herinnering gebracht dat die in beginsel moet 
worden geacht te worden vastgesteld op de datum waarop het Hof de feiten beoordeelt, en dus op de datum 
waarop de procedure wordt afgesloten. Wat het begin betreft van de periode waarmee rekening moet worden 
gehouden voor de bepaling van de hoogte van de op grond van artikel 260, lid 3, VWEU op te leggen forfaitaire 
som, is de datum die voor de beoordeling van de duur van de betrokken niet-nakoming in aanmerking moet 
worden genomen niet de datum van het verstrijken van de in het met redenen omklede advies gestelde 
termijn (die wordt gebruikt voor de bepaling van de op te leggen dagelijkse dwangsom), maar wel die van de 
in de betrokken richtlijn vastgestelde omzettingsdatum. Deze bepaling heeft immers tot doel de lidstaten 
er sterker toe aan te zetten richtlijnen om te zetten binnen de door de Uniewetgever bepaalde termijnen en 
de volledige doeltreffendheid van de Uniewetgeving te waarborgen. Iedere andere oplossing zou overigens 
afdoen aan de doeltreffendheid van de bepalingen van de richtlijnen waarin de datum wordt vastgesteld 
waarop de omzettingsmaatregelen in werking moeten treden en zou een extra omzettingstermijn toekennen 
waarvan de duur bovendien afhangt van de snelheid waarmee de Commissie de precontentieuze procedure 
instelt, zonder dat evenwel rekening zou kunnen worden gehouden met de duur van die termijn bij de 
beoordeling van de duur van de betrokken niet-nakoming. Het Hof is dan ook tot de slotsom gekomen dat 
de inbreuk van Roemenië en Ierland iets meer dan twee jaar heeft voortgeduurd. 

Wat ten slotte de financiële draagkracht van de betrokken lidstaat betreft, heeft het Hof eraan herinnerd 
dat de recente evolutie van het bruto binnenlands product (bbp) van die lidstaat in aanmerking moet worden 
genomen, zoals deze op de datum van het feitenonderzoek door het Hof naar voren komt.

Bijgevolg heeft het Hof, gelet op de omstandigheden die eigen zijn aan deze zaken en gelet op de 
beoordelingsbevoegdheid waarover het krachtens artikel 260, lid 3, VWEU beschikt, Roemenië en Ierland 
veroordeeld tot betaling aan de Commissie van een forfaitaire som van respectievelijk 3 000 000 EUR en 
2 000 000 EUR.

3. Beroep tot nietigverklaring

Op het gebied van de beroepen tot nietigverklaring zijn drie arresten zijn vermeldenswaard. In het eerste 
arrest heeft het Hof de omvang gepreciseerd van de toetsing door de Unierechter van de rechtmatigheid 
van besluiten van het Satellietcentrum van de Europese Unie tot beëindiging van de overeenkomst van een 
of meer van zijn personeelsleden. Het tweede arrest heeft betrekking op de bevoegdheid van de Unierechter 
om de rechtmatigheid te toetsen van een besluit van de Commissie tot terugvordering van in het kader van 
subsidieovereenkomsten onverschuldigd betaalde bedragen. Het derde arrest betreft de bevoegdheid van 
de Commissie om in het kader van contractuele betrekkingen een besluit vast te stellen dat een executoriale 
titel vormt, en de voorwaarden waaronder een dergelijk besluit het voorwerp van een rechtmatigheidstoetsing 
in het kader van een beroep tot nietigverklaring kan zijn.65 

65|  Daarnaast moet ook het arrest van 9 juli 2020, Tsjechië/Commissie (C-575/18 P, EU:C:2020:530), worden vermeld, waarin de uitlegging 
van het begrip „voor beroep vatbare handeling” in de zin van artikel 263 VWEU centraal stond. Dit arrest wordt besproken in deel IV 
„Begroting en subsidies van de Unie”. 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:530
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In het arrest Satcen/KF (C-14/19 P, EU:C:2020:492) van 25 juni 2020 heeft het Hof in hogere voorziening het 
arrest van het Gerecht bevestigd66 waarbij dit twee besluiten van de directeur van het Satellietcentrum van de 
Europese Unie (Satcen)67 over de schorsing en het tuchtontslag van de arbeidscontractant KF alsook de beslissing 
van de Commissie van beroep van Satcen in hetzelfde geding nietig had verklaard (hierna samen: „litigieuze 
besluiten”) en Satcen had veroordeeld tot betaling van 10 000 EUR morele schadevergoeding aan KF.

KF was per 1 augustus 2009 door Satcen aangeworven als hoofd van de afdeling Administratie. Toen bleek 
dat de menselijke relaties binnen deze afdeling haperden werd er na klachten over het gedrag en de houding 
van KF een administratief onderzoek naar haar geopend. De plaatsvervangend directeur van Satcen is bij 
afloop van dit onderzoek tot de conclusie gekomen dat de aan KF verweten feiten waren aangetoond en dat 
het om psychisch geweld ging. Bijgevolg heeft de directeur van Satcen beslist om een tuchtprocedure tegen 
KF te starten en haar te schorsen. Na deze procedure heeft de directeur van Satcen KF om tuchtredenen 
ontslagen. Het bezwaar dat KF bij de directeur van Satcen had ingediend tegen dit besluit werd afgewezen, 
net zoals het beroep dat KF bij de Commissie van beroep van Satcen had ingesteld. De uitspraken van dit 
orgaan zijn voor beide partijen bindend en er kan geen beroep tegen worden ingesteld.68

KF heeft bij het Gerecht beroep ingesteld tot nietigverklaring van met name de litigieuze besluiten en tot 
veroordeling van Satcen om haar het achterstallig loon en een morele schadevergoeding van 500 000 EUR 
te betalen. Ter ondersteuning van haar beroep heeft zij geargumenteerd dat het beginsel van behoorlijk 
bestuur, het beginsel van onpartijdigheid en het beginsel van eerbiediging van de rechten van de verdediging 
zijn geschonden. Bovendien heeft zij op grond van artikel 277 VWEU aangevoerd dat artikel 28, lid 6, van het 
personeelsreglement van Satcen onwettig is omdat volgens deze bepaling de Commissie van beroep als 
enige instantie mag nagaan of de besluiten van de directeur van Satcen wel rechtmatig zijn, zodat deze 
besluiten aan ieder rechterlijk toezicht ontsnappen. Het Gerecht heeft de exceptie van onwettigheid aanvaard 
en het beroep deels toegewezen. Daarop heeft Satcen hogere voorziening tegen het bestreden arrest 
ingesteld. Satcen heeft zijn hogere voorziening gestaafd met vier argumenten, namelijk onbevoegdheid van 
het Gerecht om kennis te nemen van het beroep in eerste aanleg, niet-ontvankelijkheid van dit beroep, 
onjuiste opvatting van de feiten en schending van het beginsel van behoorlijk bestuur en van het beginsel 
van eerbiediging van de rechten van de verdediging.

Het Hof heeft om te beginnen de middelen inzake de onbevoegdheid van het Gerecht om kennis te nemen 
van het beroep in eerste aanleg en de niet-ontvankelijkheid van dat beroep onderzocht, en heeft daarbij ten 
eerste vastgesteld dat artikel 263, vijfde alinea, VWEU niet toestaat dat een instelling van de Unie bijzondere 
voorwaarden en bepalingen invoert op basis waarvan noch de rechterlijke instanties van de lidstaten noch 
de Unierechter bevoegd zijn voor geschillen over de uitlegging of de toepassing van het Unierecht. Dit is het 
geval wanneer de Commissie van beroep krachtens een bepaling de exclusieve bevoegdheid wordt toegekend 
om het personeelsreglement van Satcen, dat vervat zit in een besluit van de Raad en dus Unierechtelijke 

66|  Arrest van het Gerecht van 25 oktober 2018, KF/Satcen (T-286/15, EU:T:2018:718).

67|  Op 27 juni 1991 heeft de Raad van ministers van de West-Europese Unie (WEU) een besluit houdende oprichting van een centrum 
voor de exploitatie van satellietgegevens vastgesteld. Op 10 november 2000 heeft de Raad van de Europese Unie beslist om een 
satellietcentrum op te richten in de vorm van een agentschap, dat de relevante onderdelen van het binnen de WEU bestaande 
centrum zou overnemen. Dit centrum is opgericht bij gemeenschappelijk optreden 2001/555/GBVB van de Raad van 20 juli 2001 
betreffende de oprichting van een satellietcentrum van de Europese Unie (PB 2001, L 200, blz. 5). Daarop heeft de Raad besluit 
2014/401/GBVB van 26 juni 2014 betreffende Satcen en tot intrekking van gemeenschappelijk optreden 2001/555 betreffende de 
oprichting van een satellietcentrum van de Europese Unie (PB 2014, L 188, blz. 73) vastgesteld, dat nu de op Satcen toepasselijke 
bepalingen bevat. 

68|  Op grond van artikel 28, lid 6, van besluit 2009/747/GBVB van de Raad van 14 september 2009 betreffende het personeelsreglement 
van het Satellietcentrum van de Europese Unie (PB 2009, L 276, blz. 1) (hierna: „personeelsreglement van Satcen”). De samenstelling, 
werking en procedures van deze instantie worden beschreven in bijlage X bij besluit 2009/747.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:492
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2018:718
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bepalingen bevat, toe te passen en uit te leggen en tegen de beslissingen van die commissie geen beroep 
kan worden ingesteld. De toekenning van deze exclusieve bevoegdheid aan die commissie is derhalve strijdig 
met de rechtspraak van het Hof69 die zegt dat de nationale rechters en het Hof op grond van artikel 19 VEU 
moeten waarborgen dat het Unierecht in alle lidstaten volledig wordt toegepast. 

Ten tweede heeft het Hof geoordeeld dat de litigieuze besluiten voldoen aan de voorwaarden om te worden 
beschouwd als handelingen waartegen overeenkomstig artikel 263 VWEU beroep kan worden ingesteld. 
Deze besluiten, die zich richten tot KF en voor haar bezwarend zijn, leggen het standpunt van Satcen immers 
definitief vast en hebben de bedoeling bindende rechtsgevolgen in het leven te roepen waardoor KF in haar 
belangen wordt geraakt omdat haar rechtspositie aanmerkelijk wordt gewijzigd. Voorts heeft het Hof 
opgemerkt dat niet op basis van de arbeidsverhouding die bestond tussen KF en Satcen en waarop artikel 270 
VWEU niet van toepassing was, kon worden overwogen dat het niet ging om een geding tussen Satcen en 
een „derde” in de zin van artikel 263, eerste alinea, VWEU. Deze arbeidsverhouding sloot dit geding dus niet 
uit van de werkingssfeer van deze bepaling.

Ten derde heeft het Hof eraan herinnerd dat de Unierechter ter bewaring van de samenhang van het 
gerechtelijk stelsel in beginsel moet afzien van de uitoefening van de bevoegdheden die hem bij artikel 263 
VWEU worden verleend wanneer de rechtspositie van de verzoekende partij wordt bepaald door een 
contractuele verhouding die valt onder de bevoegdheidsregels van artikel 272 of 274 VWEU. In een context 
waarin wordt uitgesloten dat de nationale rechter of de Unierechter krachtens artikel 272 of 274 VWEU 
rechterlijk toezicht uitoefenen op de besluiten van Satcen, wordt deze afstand door de Unierechter echter 
niet gerechtvaardigd door de doelstelling om de samenhang van het gerechtelijk stelsel te bewaren. In dat 
geval moet de Unierechter de bevoegdheden die hem bij artikel 263 VWEU zijn toegekend, uitoefenen om 
een doeltreffend rechterlijk toezicht te verzekeren.

Ten vierde heeft het Hof benadrukt dat Satcen weliswaar aanvankelijk verbonden was aan de West-Europese 
Unie – een internationale intergouvernementele organisatie –, waardoor de situatie van het personeel van 
Satcen in het verleden niet kon worden gelijkgesteld aan die van personeelsleden van de Europese Gemeenschap, 
maar dat dit niet langer het geval is sinds op 1 december 2009 het Verdrag van Lissabon in werking is getreden. 
Sindsdien doen de geschillen tussen Satcen en zijn personeelsleden immers een situatie ontstaan die 
vergelijkbaar is met die welke aan de orde is wanneer er geschillen rijzen tussen het personeel van de Unie 
en hun werkgever. Zo ook sluit het feit dat de Unierechter bij wijze van afwijking niet bevoegd is om uitspraak 
te doen over de bepalingen van de Verdragen inzake het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid 
(GBVB)70 niet uit dat de Unierechter bevoegd is om na te gaan of handelingen rond personeelsbeheer zoals 
de litigieuze besluiten rechtmatig zijn.

Het Hof heeft vervolgens het middel inzake schending van het beginsel van behoorlijk bestuur en schending 
van het beginsel van eerbiediging van de rechten van de verdediging onderzocht, waarbij het heeft bevestigd 
dat zowel uit het beginsel van behoorlijk bestuur – dat het hoorrecht omvat – als uit het personeelsreglement 
van Satcen71 blijkt dat de plaatsvervangend directeur van Satcen, alvorens conclusies uit het intern onderzoek 
te trekken, en in ieder geval de directeur van Satcen, alvorens een tuchtprocedure tegen KF op te starten, 
haar recht om te worden gehoord moesten eerbiedigen. Zij moesten haar met het oog daarop de haar 
betreffende feiten meedelen en haar een redelijke termijn toekennen ter voorbereiding van haar opmerkingen. 

69|  Advies 1/17 van 30 april 2019, Overeenkomst EU-Canada (EU:C:2019:341, punt 111), en arrest van het Hof van 19 november 2019,  
A. K. e.a. (Onafhankelijkheid van de tuchtkamer van de Sąd Najwyższy) (C-585/18, C-624/18 en C-625/18, EU:C:2019:982, punt 167).

70|  Artikel 24, lid 1, tweede alinea, laatste volzin, VEU en artikel 275, eerste alinea, VWEU.

71|  Artikel 1, lid 1, en artikel 2, van bijlage IX bij het personeelsreglement van Satcen.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2019:341
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2019:982
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Daartoe moest haar minstens een samenvatting van de gebruikte verklaringen worden overhandigd, die 
moest worden opgesteld met eerbied voor het eventuele gerechtvaardigde belang van de geraadpleegde 
getuigen om anoniem te blijven.

In zijn arrest Inclusion Alliance for Europe/Commissie (C-378/16 P, EU:C:2020:575) van 16 juli 2020 heeft het 
Hof de beschikking72 vernietigd waarbij het Gerecht het beroep tot nietigverklaring had verworpen dat de 
Roemeense onderneming Inclusion Alliance for Europe GEIE (hierna: „IAE”) had ingesteld tegen een besluit 
van de Commissie73 houdende terugvordering van een deel van de financiële bijdrage die aan IAE was betaald 
in uitvoering van drie met haar gesloten subsidieovereenkomsten.

In 2007 en 2008 had de Commissie in het kader van projecten drie subsidieovereenkomsten gesloten met 
IAE, een onderneming die actief is in de sector van de gezondheidszorg en de sociale integratie. Die 
overeenkomsten hadden met name betrekking op activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische 
ontwikkeling en demonstratie, en op het gebied van concurrentievermogen en innovatie. Op grond van die 
overeenkomsten had IAE van de Commissie financiering ontvangen voor de uitvoering van de betrokken 
projecten. Nadat uit de resultaten van een audit was gebleken dat er problemen waren bij het financiële 
beheer van die projecten en dat IAE de contractuele voorwaarden niet had nageleefd, had de Commissie 
een procedure tot terugvordering van de onverschuldigd betaalde bedragen ingeleid. Omdat IAE die bedragen 
niet had terugbetaald, had de Commissie op 17 juli 2013 een besluit vastgesteld dat een executoriale titel 
vormde in de zin van artikel 299 VWEU. Nadat het Gerecht het tegen dat besluit ingestelde beroep had 
verworpen, heeft IAE hogere voorziening bij het Hof ingesteld. IAE verweet het Gerecht onder meer dat het 
haar beroep onjuist had gekwalificeerd door te oordelen dat het ten onrechte was gebaseerd op artikel 263 
VWEU en dat het op grond van artikel 272 VWEU had moeten worden ingesteld, aangezien de door IAE 
aangevoerde middelen waren ontleend aan niet-nakoming van contractuele verplichtingen of schending van 
het recht dat op de betrokken overeenkomsten van toepassing was.

Het Hof heeft om te beginnen in herinnering gebracht dat de bevoegdheid van de Unierechter om kennis te 
nemen van een beroep tot nietigverklaring op grond van artikel 263 VWEU, begrensd is. Het wees erop dat 
de Unierechter niet bevoegd is om van dit beroep kennis te nemen wanneer de rechtspositie van de verzoeker 
volledig wordt beheerst door contractuele betrekkingen. Indien de Unierechter zich bevoegd achtte om 
kennis te nemen van een dergelijk beroep, zou immers het gevaar bestaan dat artikel 272 VWEU – op grond 
waarvan de rechterlijke instanties van de Unie bevoegd kunnen worden verklaard krachtens een arbitragebeding 
– zou worden uitgehold en voorts, indien de overeenkomst geen dergelijk beding zou bevatten, dat hij de 
rechterlijke bevoegdheid van de Unie zou uitbreiden en daarmee de grenzen zou overschrijden die zijn 
vastgelegd in artikel 274 VWEU, dat de gemeenrechtelijke bevoegdheid inzake geschillen waarin de Unie 
partij is, aan de nationale rechterlijke instanties voorbehoudt. Het Hof heeft derhalve geoordeeld dat, wanneer 
er sprake is van een overeenkomst tussen een particulier en een van de instellingen, bij de Unierechter 
slechts een beroep op grond van artikel 263 VWEU aanhangig kan worden gemaakt indien de bestreden 
handeling beoogt bindende rechtsgevolgen teweeg te brengen die de contractuele verhouding tussen de 
partijen te buiten gaan en de uitoefening impliceren van bevoegdheden van openbaar gezag die zijn toegekend 
aan de contracterende instelling als bestuursorgaan. Het Hof heeft tevens geoordeeld dat de Commissie in 
het kader van contractuele betrekkingen die geen arbitragebeding ten gunste van de Unierechter bevatten 
en die derhalve onder de bevoegdheid van de rechterlijke instanties van een lidstaat vallen, geen besluit 
mag vaststellen dat een executoriale titel vormt.

72|  Beschikking van het Gerecht van 21 april 2016, Inclusion Alliance for Europe/Commissie (T-539/13, niet gepubliceerd, EU:T:2016:235).

73|  Besluit C(2013) 4693 final van de Commissie van 17 juli 2013.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:575
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2016:235


Jaarverslag 2020 | Gerechtelijke werkzaamheden56

Voorts heeft het Hof de rechtspraak van het Gerecht in herinnering gebracht volgens welke een verzoekende 
partij enkel in het kader van een op grond van artikel 272 VWEU ingesteld beroep kan aanvoeren dat 
contractuele verplichtingen niet zijn nagekomen of dat de op de betreffende overeenkomst toepasselijke 
nationale bepalingen zijn geschonden en zij een dergelijk middel niet mag aanvoeren in het kader van een 
beroep op grond van artikel 263 VWEU. Bijgevolg dient de Unierechter, wanneer bij hem een beroep tot 
nietigverklaring wordt ingesteld tegen een besluit dat een executoriale titel vormt en dat is vastgesteld op 
grond van een bevoegdheid die losstaat van de contractuele relatie tussen de partijen, elk middel betreffende 
de niet-nakoming van die contractuele verplichtingen of betreffende schending van de nationale bepalingen 
niet-ontvankelijk te verklaren, tenzij die middelen kunnen worden geherkwalificeerd. Volgens het Hof kan 
deze rechtspraak niet garanderen dat alle voor het geschil relevante feitelijke en juridische kwesties worden 
onderzocht teneinde een effectieve rechterlijke bescherming uit hoofde van artikel 47 van het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie (hierna: „Handvest”) te waarborgen. Om die bescherming te waarborgen, 
dient de Unierechter, wanneer bij hem een beroep tot nietigverklaring wordt ingesteld in het kader van een 
geschil betreffende een besluit dat een executoriale titel vormt, kennis te nemen van zowel de middelen die 
tegen dat besluit worden aangevoerd vanwege de uitoefening door de instelling van de Unie van haar 
bevoegdheden van openbaar gezag, als de middelen die de contractuele verplichtingen die ten grondslag 
liggen aan de vaststelling van dat besluit, ter discussie stellen. 

Het Hof heeft er verder nog op gewezen dat, indien partijen in hun overeenkomst besluiten de Unierechter 
door middel van een arbitragebeding bevoegd te verklaren om kennis te nemen van geschillen in verband 
met die overeenkomst, die rechter, ongeacht het in de overeenkomst bepaalde toepasselijke recht, bevoegd 
zal zijn om kennis te nemen van schendingen van het Handvest en de algemene beginselen van het Unierecht.

Het Hof heeft bijgevolg geoordeeld dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting 
door te oordelen dat de Unierechter in het kader van een op grond van artikel 263 VWEU ingesteld beroep 
de rechtmatigheid van de bestreden handeling uitsluitend in het licht van het Unierecht moet beoordelen 
en dat de niet-uitvoering van de bepalingen van de betrokken overeenkomst of de schending van het op die 
overeenkomst toepasselijke recht slechts kan worden ingeroepen in het kader van een op grond van artikel 272 
VWEU ingesteld beroep. Derhalve heeft het Hof de beschikking van het Gerecht vernietigd en de zaak 
terugverwezen naar het Gerecht.

In zijn arrest ADR Center/Commissie (C-584/17 P, EU:C:2020:576) van 16 juli 2020 heeft het Hof de hogere 
voorziening afgewezen die de Italiaanse vennootschap ADR Center SpA (hierna: „ADR”) had ingesteld tegen 
het arrest van het Gerecht74 waarbij haar beroep was verworpen dat ten eerste strekte tot nietigverklaring 
van een besluit van de Commissie75 inzake de invordering van een deel van de financiële bijdrage die aan 
ADR was betaald ter uitvoering van drie subsidieovereenkomsten, en ten tweede strekte tot veroordeling 
van de Commissie tot betaling aan ADR van het op grond van die overeenkomsten nog verschuldigde saldo 
alsook van een schadevergoeding.

ADR is een vennootschap die diensten verleent op het gebied van de minnelijke schikking van geschillen. In 
2008 had de Commissie met consortia waarvan ADR de coördinatie op zich nam, in het kader van het 
programma „Civiel recht” drie subsidieovereenkomsten gesloten waarin arbitragebedingen waren vastgelegd 
waarbij de Unierechter bevoegd werd verklaard. Nadat de Commissie audits had verricht, heeft zij de 
procedure voor de invordering van onverschuldigd betaalde bedragen ingeleid. Omdat ADR deze bedragen 
niet heeft terugbetaald, heeft de Commissie op 27 juni 2014 een besluit vastgesteld dat een executoriale 
titel vormde in de zin van artikel 299 VWEU. Nadat het Gerecht het tegen dat besluit ingestelde beroep had 

74|  Arrest van het Gerecht van 20 juli 2017, ADR Center/Commissie (T-644/14, EU:T:2017:533).

75|  Besluit C(2014) 4485 final van de Commissie van 27 juni 2014.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:576
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2017:533
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verworpen, heeft ADR bij het Hof hogere voorziening ingesteld. ADR verweet het Gerecht onder meer dat 
het blijk had gegeven van een onjuiste rechtsopvatting bij de uitlegging van het beginsel dat van toepassing 
is op financiële bijstand van de Unie, en van artikel 299, eerste alinea, VWEU, artikel 47 van het Handvest en 
artikel 79 van het Financieel Reglement.76

In deze context heeft het Hof zich allereerst gebogen over de bevoegdheid van de Commissie om in het kader 
van contractuele betrekkingen een besluit vast te stellen dat een executoriale titel vormt. Na in dit verband 
te hebben benadrukt dat artikel 299, eerste alinea, VWEU van toepassing is op alle handelingen van de 
instellingen van de Unie waarbij een geldelijke verplichting wordt vastgesteld, heeft het Hof gepreciseerd 
dat deze bepaling op zich geen toereikende rechtsgrondslag vormt voor de vaststelling van handelingen die 
een executoriale titel vormen. Voorts heeft het Hof vastgesteld dat artikel 79, lid 2, van het Financieel 
Reglement de Commissie de bevoegdheid verleent om de vaststelling van een schuldvordering jegens andere 
personen dan staten te formaliseren in een besluit dat een executoriale titel vormt, en dat die bepaling van 
toepassing is op alle verrichtingen die onder de begroting van de Unie vallen. Het Hof heeft dus het oordeel 
van het Gerecht bevestigd dat noch in artikel 299 VWEU noch in artikel 79, lid 2, van het Financieel Reglement 
onderscheid wordt gemaakt naargelang de schuldvordering waarvan de vaststelling is geformaliseerd in een 
besluit dat een executoriale titel vormt, van contractuele dan wel niet-contractuele oorsprong is. Derhalve 
heeft het Hof geoordeeld dat die bepalingen de Commissie de bevoegdheid verlenen om een besluit vast te 
stellen dat een executoriale titel vormt, ook al gaat het om een geldelijke verplichting die van contractuele 
aard is.

Vervolgens heeft het Hof eraan herinnerd dat wanneer er sprake is van een overeenkomst tussen een 
verzoeker en een van de instellingen van de Unie, slechts een beroep op grond van artikel 263 VWEU bij de 
Unierechter aanhangig kan worden gemaakt indien de bestreden handeling bindende rechtsgevolgen beoogt 
teweeg te brengen die de contractuele verhouding tussen de partijen te buiten gaan en de uitoefening 
impliceren van bevoegdheden van openbaar gezag die aan de contracterende instelling zijn toegekend. Het 
Hof bevestigde de redenering van het Gerecht door te oordelen dat een invorderingsbesluit dat een executoriale 
titel vormt in de zin van artikel 299 VWEU, impliceert dat de Commissie dergelijke bevoegdheden uitoefent 
en dat de bindende rechtsgevolgen van een dergelijk besluit niet voortvloeien uit de door die instelling 
gesloten subsidieovereenkomsten maar uit de bepalingen van artikel 299 VWEU, gelezen in samenhang met 
artikel 79, lid 2, van het Financieel Reglement. Bovendien heeft het Hof opgemerkt dat wanneer de Commissie 
gebruikmaakt van die bevoegdheden van openbaar gezag om handelingen vast te stellen waarvan de 
rechtsgevolgen het contractuele kader te buiten gaan, zoals een besluit dat een executoriale titel vormt, deze 
handelingen onder de bevoegdheid van de Unierechter vallen en met een beroep tot nietigverklaring op 
grond van artikel 263 VWEU kunnen worden aangevochten. Het Hof heeft echter gepreciseerd dat de 
bevoegdheid van de Commissie om in het kader van contractuele betrekkingen besluiten vast te stellen die 
een executoriale titel vormen, moet worden beperkt tot overeenkomsten die een arbitragebeding bevatten 
waarbij de Unierechter bevoegd wordt verklaard, om te voorkomen dat de bevoegdheid van de nationale 
rechterlijke instanties wordt beperkt en om de Commissie niet de mogelijkheid te bieden om de 
bevoegdheidsverdeling tussen die rechterlijke instanties en de Unierechter te omzeilen.

Ten slotte heeft het Hof zich, net als in het op dezelfde dag gewezen arrest Inclusion Alliance for Europe/
Commissie uitgesproken over de vraag of het in artikel 47 van het Handvest verankerde beginsel van effectieve 
rechterlijke bescherming verenigbaar is met de rechtspraak van het Gerecht dat de Unierechter bij wie een 
beroep is ingesteld tot nietigverklaring van een besluit dat een executoriale titel vormt en dat is vastgesteld 

76|  Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële 
regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de 
Raad (PB 2012, L 298, blz. 1).
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op grond van een eigen bevoegdheid die losstaat van de contractuele verhouding tussen partijen, enkel de 
middelen waarmee de rechtmatigheid van die handeling wordt betwist moet beoordelen en elk middel dat 
is gebaseerd op de niet-uitvoering van bepalingen van de overeenkomst in kwestie of op schending van op 
die overeenkomst toepasselijke nationaalrechtelijke bepalingen, niet-ontvankelijk moet verklaren. Het Hof 
heeft in dit verband benadrukt dat zelfs in het geval dat de Unierechter, om een middel betreffende die 
overeenkomst te kunnen onderzoeken, het bij hem ingestelde beroep tot nietigverklaring zou herkwalificeren 
als een beroep dat krachtens zowel artikel 263 VWEU als artikel 272 VWEU is ingesteld, die herkwalificatie 
geen effectieve rechterlijke bescherming zou kunnen waarborgen. Dientengevolge is het Hof tot de slotsom 
gekomen dat het Gerecht blijk had gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de 
Unierechter in het kader van een beroep krachtens artikel 263 VWEU de rechtmatigheid van de bestreden 
handeling enkel moet toetsen aan het Unierecht, terwijl de verzoeker zich in het kader van een beroep 
krachtens artikel 272 VWEU enkel met succes kan beroepen op de niet-uitvoering van de contractuele 
bepalingen van die overeenkomst of op schending van het op die overeenkomst toepasselijke recht. Het Hof 
heeft echter gepreciseerd dat het Gerecht een volledige analyse had verricht van alle feitelijke en juridische 
kwesties die relevant waren voor de beslechting van het geding, zodat die onjuiste rechtsopvatting geen 
invloed heeft gehad op het dictum van het bestreden arrest. Om die reden heeft het Hof het betoog van 
ADR dat het beginsel van effectieve rechterlijke bescherming was geschonden, als niet ter zake dienend 
aangemerkt.

4. Prejudiciële verwijzing

Bij arrest van 21 januari 2020, Banco de Santander (C-274/14, EU:C:2020:17), heeft de Grote kamer van het 
Hof het door de Tribunal Económico-Administrativo Central (centraal gerecht in economische en bestuurszaken, 
Spanje) (hierna: „verwijzende instantie”) ingediende verzoek om een prejudiciële beslissing niet-ontvankelijk 
verklaard op grond dat die instantie niet aan het vereiste onafhankelijkheidscriterium voldeed om te kunnen 
worden aangemerkt als een „rechterlijke instantie” in de zin van artikel 267 VWEU.

Het door de verwijzende instantie tot het Hof gerichte verzoek om een prejudiciële beslissing betrof in wezen 
de uitlegging en de geldigheid van door de Commissie vastgestelde achtereenvolgende besluiten77 inzake 
steunmaatregelen die betrekking hadden op de Spaanse regeling voor de fiscale afschrijving van financiële 
goodwill voor de verwerving van deelnemingen in buitenlandse ondernemingen. Dat verzoek is bij het Hof 
ingediend in het kader van een procedure tussen Banco de Santander en de Inspección Financiera 
(belastingdienst, Spanje) over de aftrek van goodwill die voortvloeit uit de verwerving door deze bank van 
alle aandelen van een houdstermaatschappij naar Duits recht. Volgens de betrokken nationale regeling staat 
het aan de verwijzende instantie om kennis te nemen van bezwaren tegen beslissingen van bepaalde centrale 
belastingautoriteiten, zoals die aan de orde in het betrokken geval, alsook, in haar hoedanigheid van 
beroepsinstantie, van bepaalde beslissingen van de andere Tribunales Económico-Administrativos (gerechten 
in economische en bestuurszaken), waarvan de territoriale bevoegdheid beperkt is. Een bijzondere kamer 

77|  Beschikking 2011/5/EG van de Commissie van 28 oktober 2009 inzake de belastingafschrijving van de financiële goodwill voor de 
verwerving van deelnemingen in buitenlandse ondernemingen C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) die door Spanje is toegepast (PB 2011, 
L 7, blz. 48); besluit 2011/282/EU van de Commissie van 12 januari 2011 inzake de fiscale afschrijving van financiële goodwill voor de 
verwerving van deelnemingen in buitenlandse ondernemingen C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) die door Spanje is toegepast (PB 2011, 
L 135, blz. 1), en besluit (EU) 2015/314 van de Commissie van 15 oktober 2014 betreffende steunmaatregel SA.35550 (13/C) (ex 13/
NN) (ex 12/CP) ten uitvoer gelegd door Spanje − Fiscale afschrijving van financiële goodwill voor verwervingen van buitenlandse 
deelnemingen (PB 2015, L 56, blz. 38).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:17
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van de verwijzende instantie neemt kennis van de buitengewone beroepen tot harmonisatie van de rechtspraak. 
Het staat uitsluitend aan de directeur-generaal Belastingen van het ministerie van Economische Zaken en 
Financiën om in voorkomend geval een dergelijk beroep in te stellen.

Volgens het Hof diende vooraf in het licht van de laatste ontwikkelingen in zijn rechtspraak78 te worden 
onderzocht of de verwijzende instantie onder de kwalificatie „rechterlijke instantie” in de zin van artikel 267 VWEU 
viel.

Het Hof heeft meteen in herinnering gebracht dat die kwalificatie onder meer vereist dat de verwijzende 
instantie voldoet aan het onafhankelijkheidscriterium. De onafhankelijkheid van de nationale rechterlijke 
instanties die tot taak hebben om het Unierecht toe te passen, is essentieel voor de goede werking van het 
stelsel van rechterlijke samenwerking die gestalte krijgt in het in artikel 267 VWEU neergelegde mechanisme 
van de prejudiciële verwijzing, en dat mechanisme kan slechts in werking worden gesteld door een instantie 
die tot taak heeft het Unierecht toe te passen en die met name voldoet aan dat onafhankelijkheidscriterium.

Wat in de eerste plaats het externe aspect van het begrip „onafhankelijkheid” betreft, heeft het Hof benadrukt 
dat dit begrip vereist dat de betrokken instantie haar taken volledig autonoom uitoefent, zonder enig 
hiërarchisch verband of zonder ondergeschikt te zijn en bevelen of instructies te ontvangen. Dat houdt in 
het bijzonder in dat de gevallen waarin haar leden kunnen worden afgezet, worden genoemd in uitdrukkelijke 
wetsbepalingen die garanties bieden die voldoen aan de vereisten van het beginsel van onafzetbaarheid, 
dat inherent is aan de rechterlijke onafhankelijkheid. Het Hof heeft evenwel vastgesteld dat de leden van de 
verwijzende instantie bij koninklijk besluit dat door de ministerraad op voorstel van de minister van Economische 
Zaken en Financiën wordt vastgesteld, uit hun ambt kunnen worden ontheven, zonder dat die ontslagregeling 
is opgenomen in een bijzondere regeling, waardoor die leden geen andere waarborgen genieten dan die van 
de algemene regels van het bestuursrecht.

Wat in de tweede plaats het interne aspect van het begrip „onafhankelijkheid” betreft, heeft het Hof in 
herinnering gebracht dat dit begrip aansluit bij het begrip „onpartijdigheid”, dat vereist dat objectiviteit in 
acht wordt genomen en dat elk belang bij de uitkomst van het geschil, buiten de strikte toepassing van de 
regels van het recht, ontbreekt. Aldus begrepen houdt het begrip „onafhankelijkheid” in dat de betrokken 
instantie de hoedanigheid van „derde” heeft ten opzichte van de autoriteit die de aangevochten beslissing 
heeft genomen. Gelet op de kenmerken van het buitengewoon beroep dat tegen de beslissingen van de 
betrokken instantie kan worden ingesteld bij een bijzondere kamer van deze – verwijzende – instantie, kan 
evenwel niet worden geoordeeld dat die instantie de hoedanigheid van „derde” heeft ten opzichte van de 
met elkaar strijdende belangen. Het Hof heeft er met name op gewezen dat een dergelijk buitengewoon 
beroep uitsluitend kan worden ingesteld door de directeur-generaal Belastingen van het ministerie van 
Economische Zaken en Financiën, die deel zal uitmaken van de formatie die kennis dient te nemen van dat 
beroep, net als de directeur-generaal of de directeur van de afdeling van de belastingadministratie waarvan 
de dienst afhangt die de handeling heeft vastgesteld waarover de beslissing waartegen dat beroep is gericht, 
is gewezen.

Het Hof heeft daaraan toegevoegd dat het feit dat de verwijzende instantie geen „rechterlijke instantie” is 
in de zin van artikel 267 VWEU, haar niet ontslaat van de verplichting om bij haar beslissingen de toepassing 
van het Unierecht te garanderen en, indien nodig, nationale bepalingen die strijdig blijken te zijn met 
rechtstreeks werkende bepalingen van het Unierecht, buiten toepassing te laten. Voorts kan het bestaan 
van rechtsmiddelen om tegen de beslissingen van de verwijzende instantie in rechte op te komen, de 

78|  Bij zijn beoordeling heeft het Hof in het bijzonder verwezen naar de arresten van 16 februari 2017, Margarit Panicello (C-503/15, 
EU:C:2017:126); 27 februari 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C-64/16, EU:C:2018:117), en 24 juni 2019, Commissie/
Polen (Onafhankelijkheid van de Sąd Najwyższy) (C-619/18, EU:C:2019:531).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2017:126
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2018:117
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2019:531


Jaarverslag 2020 | Gerechtelijke werkzaamheden60

doeltreffendheid van het mechanisme van de prejudiciële verwijzing waarborgen, aangezien de nationale 
rechterlijke instanties over de mogelijkheid beschikken, of in voorkomend geval de verplichting hebben, om 
een prejudicieel verzoek bij het Hof in te dienen wanneer een beslissing over de uitlegging of de geldigheid 
van het Unierecht noodzakelijk is voor het wijzen van hun vonnis.

In het arrest Miasto Łowicz en Prokurator Generalny (gevoegde zaken C-558/18 en C-563/18, EU:C:2020:234) 
van 26 maart 2020 heeft de Grote kamer van het Hof de verzoeken van de Sąd Okręgowy w Łodzi (rechter 
in eerste aanleg Łódź, Polen) en de Sąd Okręgowy w Warszawie (rechter in eerste aanleg Warschau, Polen) 
om een prejudiciële beslissing niet-ontvankelijk verklaard. Met hun prejudiciële vragen wensten de verwijzende 
rechters van het Hof in wezen te vernemen of de nieuwe Poolse regelgeving inzake de tuchtregeling voor 
rechters in overeenstemming is met het in artikel 19, lid 1, tweede alinea, VEU gewaarborgde recht van de 
justitiabelen op daadwerkelijke rechtsbescherming.

De eerste zaak (C-558/18) vond haar oorsprong in een geding tussen de stad Łowicz, in Polen, en de schatkist 
over een vordering tot betaling van overheidsbijdragen. De verwijzende rechter heeft gepreciseerd dat de 
door hem in die zaak te geven beslissing waarschijnlijk nadelig zou uitvallen voor de schatkist. De tweede 
zaak (C-563/18) betrof een strafprocedure die tegen drie personen was ingeleid wegens strafbare feiten die 
zij in 2002 en 2003 hadden gepleegd; in die procedure moest de verwijzende rechterlijke instantie beslissen 
of hun een buitengewone strafmildering zou worden toegekend, omdat zij met de strafrechtelijke autoriteiten 
hadden meegewerkt door de tenlasteleggingen te erkennen. Blijkens de twee verzoeken om een prejudiciële 
beslissing bestond de vrees dat de alleensprekende rechter die met elk van de zaken was belast, naar 
aanleiding van zijn beslissing tuchtrechtelijk zou worden vervolgd. De verwijzende rechterlijke instanties 
wezen op de recent in Polen doorgevoerde wetshervormingen waardoor de objectiviteit en de onpartijdigheid 
van de tuchtprocedures tegen rechters in het gedrang komen en de onafhankelijkheid van de Poolse rechters 
gevaar loopt. De verwijzende rechterlijke instanties hebben meer in het bijzonder benadrukt dat de minister 
van Justitie voortaan over grote beïnvloedingsmacht beschikt in tuchtprocedures tegen rechters van de 
gewone rechtbanken en dat aan deze beïnvloedingsmacht geen passende garanties zijn gekoppeld. Volgens 
deze rechterlijke instanties verlenen de aldus ingerichte tuchtprocedures de wetgevende en de uitvoerende 
macht een middel om rechters wier beslissingen hun niet bevallen, op een zijspoor te zetten, waardoor 
invloed wordt uitgeoefend op de beslissingen die rechters moeten nemen.

Na te hebben bevestigd dat het bevoegd was om artikel 19, lid 1, tweede alinea, VEU uit te leggen, heeft het 
Hof zich uitgesproken over de ontvankelijkheid van deze twee verzoeken om een prejudiciële beslissing. 
Allereerst bracht het Hof in herinnering dat volgens de bewoordingen van artikel 267 VWEU de gevraagde 
prejudiciële beslissing voor de verwijzende rechterlijke instantie „noodzakelijk” moet zijn „voor het wijzen 
van haar vonnis”. Het Hof preciseerde tevens dat krachtens deze bepaling, zoals uitgelegd in de rechtspraak 
van het Hof, de prejudiciële procedure met name vooronderstelt dat daadwerkelijk een geding bij de nationale 
rechter aanhangig is, in het kader waarvan hij met het prejudiciële arrest rekening moet houden. Vervolgens 
verduidelijkte het Hof, na de aandacht te hebben gevestigd op de eigenheid van zijn taak in het kader van 
prejudiciële verwijzingen – namelijk de verwijzende rechter bijstaan bij de beslechting van het bij hem 
aanhangige concrete geding –, dat er een verband moet bestaan tussen dat geding en de Unierechtelijke 
bepalingen waarvan om uitlegging wordt gevraagd. Dat verband moet zodanig zijn dat deze uitlegging voldoet 
aan een objectieve behoefte voor de beslissing die de verwijzende rechter moet nemen.

In casu heeft het Hof ten eerste vastgesteld dat de hoofdgedingen geen verband vertonen met het Unierecht, 
met name artikel 19, lid 1, tweede alinea, VEU, waarop de prejudiciële vragen betrekking hebben. Het Hof 
heeft dus geoordeeld dat de verwijzende rechters dit recht niet dienden toe te passen om deze gedingen 
ten gronde te beslechten. Ten tweede heeft het Hof eraan herinnerd dat het Hof vragen over de uitlegging 
van Unierechtelijke procedurevoorschriften die de betrokken verwijzende rechter diende toe te passen voor 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:234
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het wijzen van zijn vonnis, weliswaar reeds ontvankelijk heeft verklaard79, maar het Hof heeft opgemerkt dat 
dit niet de strekking was van de vragen die in de twee hoofdgedingen zijn gesteld. Ten derde heeft het Hof 
erop gewezen dat met een antwoord op die vragen evenmin een uitlegging van het Unierecht lijkt te kunnen 
worden gegeven die de verwijzende rechters in staat zou kunnen stellen om procedurele kwesties van 
nationaal recht op te lossen alvorens in voorkomend geval in de hoofdgedingen uitspraak ten gronde te 
kunnen doen.80 Bijgevolg heeft het Hof geoordeeld dat uit de verwijzingsbeslissingen niet blijkt dat er tussen 
de Unierechtelijke bepalingen waarop de prejudiciële vragen betrekking hebben en de hoofdgedingen een 
zodanig verband bestaat dat de gevraagde uitlegging voor de verwijzende rechters noodzakelijk is om op 
grond van de bevindingen die uit een dergelijke uitlegging voortvloeien, hun respectief vonnis te wijzen. 
Derhalve zijn de prejudiciële vragen volgens het Hof van algemene aard, zodat de verzoeken om een prejudiciële 
beslissing niet-ontvankelijk moeten worden verklaard.

Ten slotte heeft het Hof eraan herinnerd dat nationale bepalingen die nationale rechters blootstellen aan 
tuchtprocedures wegens het feit dat zij het Hof om een prejudiciële beslissing hebben verzocht, niet toelaatbaar 
zijn.81 Het vooruitzicht van een tuchtrechtelijke vervolging kan immers afbreuk doen aan de daadwerkelijke 
uitoefening door de betrokken nationale rechters van hun bevoegdheid om het Hof prejudiciële vragen te 
stellen en van de hun bij de Verdragen toegekende taak van rechter die belast is met de toepassing van het 
Unierecht. Het Hof heeft daaraan toegevoegd dat wanneer rechters niet om die reden worden blootgesteld 
aan tuchtprocedures of tuchtsancties, dit bovendien een waarborg vormt voor hun onafhankelijkheid.

Het arrest J & S Service (C-620/19, EU:C:2020:1011) is op 10 december 2020 gewezen naar aanleiding van een 
zaak waarin D.-H. T., handelend in de hoedanigheid van curator in het faillissement van de vennootschap J & 
S Service, een vennootschap naar Duits recht, de belastingautoriteit om fiscale gegevens over deze vennootschap 
had verzocht, teneinde te kunnen onderzoeken of het in het kader van een insolventieprocedure opportuun 
was een faillissementspauliana in te stellen. Na afwijzing van dit verzoek door de belastingautoriteit heeft 
D.-H. T. zich tot het bevoegde Verwaltungsgericht (bestuursrechter in eerste aanleg, Duitsland) gewend, dat 
haar beroep grotendeels heeft toegewezen. Het bevoegde Oberverwaltungsgericht (hoogste bestuursrechter 
van een deelstaat, Duitsland) heeft het hoger beroep van het Land Nordrhein-Westfalen (deelstaat Noordrijn-
Westfalen) tegen het vonnis in eerste aanleg verworpen. Het heeft met name geoordeeld dat het recht van 
inzage van informatie dat kan worden uitgeoefend op grond van de wet op de vrijheid van inzage van 
informatie die in handen is van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, niet terzijde wordt geschoven door specifieke 
fiscale regelingen. Hoewel de gevraagde inlichtingen onder het belastinggeheim vallen, heeft D.-H. T. als 
curator in het faillissement het recht om J & S Service alle informatie te vragen die verband houdt met de 
faillissementsprocedure.

In het tegen de beslissing van het bevoegde Oberverwaltungsgericht ingestelde beroep in Revision heeft het 
Bundesverwaltungsgericht (hoogste federale bestuursrechter, Duitsland) opgemerkt dat de algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG)82 in casu niet rechtstreeks van toepassing was, aangezien het 
hoofdgeding geen betrekking had op persoonsgegevens betreffende een natuurlijke persoon, noch op het 

79|  Arrest van het Hof van 17 februari 2011, Weryński (C-283/09, EU:C:2011:85).

80|  Arrest van het Hof van 19 november 2019, A. K. e.a. (Onafhankelijkheid van de tuchtkamer van de Sąd Najwyższy) (gevoegde zaken 
C-585/18, C-624/18 en C-625/18, EU:C:2019:982).

81|  Beschikking van de president van het Hof van 1 oktober 2018, Miasto Łowicz en Prokurator Generalny (gevoegde zaken C-558/18 en 
C-563/18, niet gepubliceerd, EU:C:2018:923).

82|  Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking 
van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB 2016, L 119, blz. 1).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:1011
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2011:85
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2019:982
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2018:923
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aan de betrokkene verleende recht van inzage. Volgens de verwijzende rechter is dat recht van inzage een 
strikt persoonlijk recht van de persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt, dat geen onderdeel wordt 
van de failliete boedel en om die reden niet wordt geraakt door de overgang van de beheers- en 
beschikkingsbevoegdheid op de curator in het faillissement. Niettemin heeft de verwijzende rechter, teneinde 
de uniforme uitlegging van het Unierecht te waarborgen, eraan herinnerd dat het Hof zich reeds bevoegd 
heeft verklaard om uitspraak te doen op verzoeken om een prejudiciële beslissing betreffende bepalingen 
van het Unierecht in zuiver interne situaties waarin die bepalingen door het nationale recht rechtstreeks en 
onvoorwaardelijk toepasselijk waren gemaakt. Aan deze voorwaarde was zijns inziens in casu voldaan, 
aangezien het Duitse belastingwetboek voor de verwerking van persoonsgegevens van rechtspersonen 
verwijst naar de bepalingen van de AVG.

In deze context heeft het Bundesverwaltungsgericht het Hof verzocht te verduidelijken of de belastingautoriteit 
de toegang tot fiscale gegevens van een belastingschuldenaar kan beperken op grond van een bepaling van 
de AVG, waarnaar het belastingwetboek uitdrukkelijk verwijst. Voor het geval dat zou worden geoordeeld 
dat de belastingautoriteit zich op die bepaling van de AVG kan beroepen, heeft de verwijzende rechter het 
Hof verzocht te verduidelijken of het begrip „inning van civielrechtelijke vorderingen” in die bepaling van de 
AVG ook het verweer tegen civielrechtelijke vorderingen omvat. Ten slotte heeft deze rechter het Hof verzocht 
te preciseren of een nationale bepaling die het door de AVG verleende recht van inzage beperkt teneinde 
een faillissementspauliana af te weren die mogelijkerwijs tegen de belastingautoriteit zal worden ingesteld, 
kan worden gebaseerd op die verordening.

Na onderzoek van de omstandigheden waaronder de nationale rechter het Hof om een prejudiciële beslissing 
had verzocht, stelde het Hof in zijn arrest vast dat het niet bevoegd was om te antwoorden op de prejudiciële 
vragen die het Bundesverwaltungsgericht had voorgelegd.

Vooraf heeft het Hof aangaande de in artikel 267 VWEU geregelde samenwerking tussen het Hof en de 
nationale rechterlijke instanties opgemerkt dat het uitsluitend een zaak is van de nationale rechter aan wie 
het geschil is voorgelegd en die de verantwoordelijkheid draagt voor de te geven rechterlijke beslissing om, 
gelet op de bijzonderheden van het geval, zowel de noodzaak van een prejudiciële beslissing voor het wijzen 
van zijn vonnis als de relevantie van de vragen die hij aan het Hof voorlegt, te beoordelen. Wanneer de 
gestelde vragen betrekking hebben op de uitlegging van het Unierecht, is het Hof derhalve in beginsel verplicht 
daarop te antwoorden. Het Hof dient evenwel, ter toetsing van zijn eigen bevoegdheid, een onderzoek in te 
stellen naar de omstandigheden waaronder het door de nationale rechter is benaderd.

Wat de toetsing van zijn bevoegdheid in prejudiciële zaken betreft, benadrukte het Hof dat het zich herhaaldelijk 
bevoegd heeft verklaard om uitspraak te doen op verzoeken om een prejudiciële beslissing betreffende 
bepalingen van Unierecht in situaties waarin de feiten in het hoofdgeding buiten de werkingssfeer van het 
Unierecht vielen en dus tot de uitsluitende bevoegdheid van de lidstaten behoorden, maar waarin die 
bepalingen van het Unierecht toepasselijk waren gemaakt door het nationale recht doordat dit recht naar 
de inhoud van die bepalingen verwees. Het Hof lichtte toe dat een dergelijke bevoegdheid gerechtvaardigd 
is door het evidente belang voor de rechtsorde van de Unie dat, ter vermijding van uiteenlopende uitleggingen 
in de toekomst, de uit het Unierecht overgenomen bepalingen uniform worden uitgelegd.

Het Hof heeft eraan herinnerd dat het enkel bevoegd is bepalingen van het Unierecht te onderzoeken en 
merkte op dat het in zijn antwoord aan de nationale rechter geen rekening kan houden met de algemene 
opzet van de nationale bepalingen die naar het Unierecht verwijzen, maar tegelijkertijd bepalend zijn voor 
de strekking van die verwijzing. Welke grenzen de nationale wetgever eventueel heeft gesteld aan de toepassing 
van het Unierecht op de zuiver interne situaties waarop dit recht enkel via de nationale wet van toepassing 
is, is immers een vraag van nationaal recht, die derhalve uitsluitend door de rechterlijke instanties van de 
betrokken lidstaat kan worden beoordeeld.
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In casu merkte het Hof op dat de prejudiciële vragen betrekking hebben op de uitlegging van de AVG, waarvan 
de bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen krachtens een 
verwijzing in het belastingwetboek mutatis mutandis toepasselijk zijn gemaakt op rechtspersonen, teneinde 
een kader te scheppen voor de informatieplicht van de belastingautoriteit en voor het recht van inzage van 
de betrokkene jegens die autoriteit. Het Hof heeft in dit verband echter gepreciseerd dat bij de AVG regels 
zijn vastgesteld betreffende de bescherming van persoonsgegevens van natuurlijke personen en dat gegevens 
die rechtspersonen betreffen niet onder de AVG vallen. De bepalingen van de AVG kunnen dus niet op dezelfde 
wijze worden uitgelegd voor natuurlijke personen en rechtspersonen, aangezien het recht van rechtspersonen 
op gegevensbescherming niet in de AVG is gedefinieerd.

Aangezien de bepalingen van het belastingwetboek die in het hoofdgeding aan de orde waren, zich er niet 
toe beperkten om het toepassingsgebied van de bepalingen van de AVG uit te breiden, maar het doel en de 
draagwijdte ervan wijzigden, was het Hof van oordeel dat niet kon worden gesteld dat die bepalingen van 
de AVG als zodanig toepasselijk waren gemaakt door het nationale recht, zij het zelfs maar buiten de 
werkingssfeer van die verordening. Bijgevolg oordeelde het Hof dat er in die zaak geen kennelijk belang bij 
de uitlegging van de AVG-bepalingen bestond teneinde de uniforme uitlegging ervan te verzekeren.

Het Hof stelde derhalve vast dat het niet bevoegd was om te antwoorden op de prejudiciële vragen die de 
verwijzende rechter had voorgelegd.

VI. Landbouw en visserij

In zijn arrest Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier (C-490/19, EU:C:2020:1043) van 
17 december 2020 heeft het Hof uitspraak gedaan in een zaak die betrekking had op de bescherming van 
geregistreerde benamingen. 

„Morbier” is de naam van een kaas die wordt gemaakt in het Jura-massief (Frankrijk) en is sinds 22 september 
2000 een beschermde oorsprongsbenaming (BOB). Kenmerkend voor deze kaas is een horizontale zwarte 
ader die dwars door de kaas loopt. Deze zwarte ader, die aanvankelijk een aslaagje was en nu bestaat uit 
plantaardige kool, wordt uitdrukkelijk vermeld in de productbeschrijving in het productdossier van de BOB.

Société Fromagère du Livradois SAS, die sinds 1979 Morbier fabriceert, is niet gevestigd in het geografische 
gebied waaraan de benaming „Morbier” is voorbehouden. Zij gebruikt derhalve, sinds een overgangsperiode 
is verstreken, de benaming „Montboissié du Haut Livradois” voor haar kaas.

In 2013 heeft het Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier (hierna: „Syndicat”) Société 
Fromagère du Livradois gedagvaard voor de tribunal de grande instance de Paris (rechter in eerste aanleg 
Parijs, Frankrijk). Volgens het Syndicat maakte Société Fromagère du Livradois inbreuk op de BOB en maakte 
zij zich schuldig aan oneerlijke mededinging en parasitaire gedragingen door een kaas te fabriceren en in de 
handel te brengen die er hetzelfde uitziet als de kaas met de BOB „Morbier”, met name doordat hij ook een 
zwarte ader bevat. De vordering van het Syndicat werd afgewezen.

Bij een in 2017 uitgesproken arrest heeft de cour d’appel de Paris (rechter in tweede aanleg Parijs, Frankrijk) 
deze afwijzing bevestigd. Volgens deze rechterlijke instantie strekt de BOB er niet toe het uiterlijk of de 
kenmerken van een product te beschermen, maar wel de benaming ervan, zodat het niet verboden is om 
een product volgens dezelfde technieken te fabriceren. Het Syndicat heeft daarop bij de verwijzende rechter 
cassatieberoep ingesteld. 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:1043
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In deze context heeft de Cour de cassation (hoogste rechter in burgerlijke en strafzaken, Frankrijk) het Hof 
om uitlegging verzocht van artikel 13, lid 1, van verordening nr. 510/200683 en verordening nr. 1151/201284, 
dat betrekking heeft op de bescherming van geregistreerde benamingen. Meer bepaald rees de vraag of de 
reproductie van de fysieke kenmerken van een onder een BOB vallend product, zonder dat de geregistreerde 
benaming wordt gebruikt, een praktijk kan vormen die de consument kan misleiden ten aanzien van de 
werkelijke oorsprong van het product, wat verboden is door artikel 13, lid 1, onder d), van beide verordeningen. 
Het Hof werd aldus voor het eerst verzocht om uitlegging van artikel 13, lid 1, onder d), van beide verordeningen.

Het Hof oordeelde in de eerste plaats dat artikel 13, lid 1, van verordening nr. 510/2006 en verordening 
nr. 1151/2012 niet alleen maar verbiedt dat een derde de geregistreerde benaming gebruikt. In de tweede 
plaats verklaarde het Hof dat artikel 13, lid 1, onder d), van deze verordeningen de reproductie verbiedt van 
de kenmerkende vorm of het kenmerkende uiterlijk van een onder een geregistreerde benaming vallend 
product, wanneer deze reproductie bij de consument de indruk kan wekken dat het betrokken product onder 
deze geregistreerde benaming valt. Het Hof heeft in dit verband gepreciseerd dat moest worden beoordeeld 
of die reproductie de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende Europese consument kon 
misleiden, rekening houdend met alle relevante factoren van het concrete geval, waaronder de wijze waarop 
de betrokken producten aan het publiek werden gepresenteerd en in de handel werden gebracht, alsook de 
feitelijke context.

Het Hof baseerde deze conclusie om te beginnen op de vaststelling dat artikel 13, lid 1, van verordening 
nr. 510/2006 en verordening nr. 1151/2012 een gradatie van verboden handelingen bevat en niet enkel verbiedt 
dat de geregistreerde benaming zelf wordt gebruikt. Hoewel artikel 13, lid 1, onder d), van deze verordeningen 
niet specifiek aangeeft welke handelingen verboden zijn, heeft deze bepaling dus in algemene zin betrekking 
op alle andere handelingen dan die welke door de artikelen 13, lid 1, onder a) tot en met c), verboden zijn en 
die tot gevolg kunnen hebben dat de consument wordt misleid ten aanzien van de werkelijke oorsprong van 
het betrokken product.

Wat vervolgens de vraag betreft of de reproductie van de vorm of het uiterlijk van een onder een geregistreerde 
benaming vallend product een dergelijke praktijk kon vormen die de consument kan misleiden, merkte het 
Hof op dat de door verordening nr. 510/2006 en verordening nr. 1151/2012 geboden bescherming inderdaad 
betrekking heeft op de geregistreerde benaming en niet op het daaronder vallend product. Die bescherming 
heeft dus niet tot doel het gebruik van de fabricagetechnieken of de reproductie van een of meer kenmerken 
uit het productdossier van een onder een dergelijke benaming vallend product te verbieden omdat zij in dat 
productdossier zijn opgenomen. 

BOB’s worden echter beschermd voor zover zij een product aanduiden dat bepaalde eigenschappen of 
kenmerken bezit. De BOB en het daaronder vallend product zijn dus nauw met elkaar verbonden. Derhalve 
kan niet worden uitgesloten dat de reproductie van de vorm of het uiterlijk van een onder een geregistreerde 
benaming vallend product, zonder dat deze benaming op het betrokken product of op de verpakking ervan 
voorkomt, binnen de werkingssfeer van de artikelen 13, lid 1, onder d), valt. Dit zal het geval zijn wanneer 
deze reproductie de consument kan misleiden ten aanzien van de werkelijke oorsprong van het betrokken 
product.

83|  Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en 
oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (PB 2006, L 93, blz. 12).

84|  Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor 
landbouwproducten en levensmiddelen (PB 2012, L 343, blz. 1).
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Om te bepalen of dit het geval is, moet met name worden beoordeeld of een element van het uiterlijk van 
het onder de geregistreerde benaming vallend product een referentiekenmerk is en of het bijzonder 
onderscheidend is, zodat de reproductie ervan, in combinatie met alle relevante factoren van het concrete 
geval, bij de consument de indruk kan wekken dat het product dat deze reproductie bevat onder deze 
geregistreerde benaming valt. 

Verder wordt nog herinnerd aan het op 17 december 2020 gewezen arrest Centraal Israëlitisch Consistorie 
van België e.a. (C-336/19, EU:C:2020:1031)85, waarin de Grote kamer van het Hof met betrekking tot ritueel 
slachten zonder voorafgaande bedwelming een afweging diende te maken tussen de door artikel 10 van het 
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie gewaarborgde vrijheid van godsdienst en het welzijn 
van dieren zoals bedoeld in artikel 13 VWEU en zoals nader uitgewerkt in verordening nr. 1099/2009.86

85|   Dit arrest is besproken in deel I.1 „Vrijheid van godsdienst”.

86|   Verordening (EG) nr. 1099/2009 van de Raad van 24 september 2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden (PB 2009, L 303, 
blz. 1).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:1031


Jaarverslag 2020 | Gerechtelijke werkzaamheden66

VII. Vrijheid van verkeer

1. Vrij verkeer van goederen

In het arrest van 19 november 2020, B S en C A [Handel in cannabidiol (CBD)] (C-663/18, EU:C:2020:938), heeft 
het Hof uitspraak gedaan in een zaak met betrekking tot B S en C A, de voormalige bestuurders van een 
vennootschap die zich bezighoudt met de handel in en de distributie van een elektronische sigaret met 
cannabidiololie. Cannabidiol (hierna: „CBD”) is een bestanddeel van hennep (of cannabis sativa) en behoort 
tot de cannabinoïden. In casu werd de CBD in Tsjechië geproduceerd op basis van hennepplanten die legaal 
werden geteeld en waarbij de volledige plant werd gebruikt, met inbegrip van bladeren en bloemen. De CBD 
werd vervolgens in Frankrijk ingevoerd om te worden verpakt in elektronische sigarettencartridges.

Tegen B S en C A is een strafzaak ingeleid, omdat krachtens de Franse regeling87 enkel hennepvezels en -zaad 
voor commerciële doeleinden mogen worden gebruikt. Zij zijn door de tribunal correctionnel de Marseille 
(rechter in eerste aanleg, bevoegd voor bepaalde strafzaken, Marseille, Frankrijk) veroordeeld tot respectievelijk 
18 en 15 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en een geldboete van 10 000 EUR, en zij hebben hiertegen 
beroep ingesteld bij de cour d’appel d’Aix-en-Provence (rechter in tweede aanleg Aix-en-Provence, Frankrijk). 
De cour d’appel d’Aix-en-Provence vroeg zich daarop af of de Franse regeling, die de verhandeling verbiedt 
van in een andere lidstaat rechtmatig geproduceerde CBD die uit de volledige cannabisplant wordt geëxtraheerd, 
en niet alleen uit de vezels en het zaad ervan, verenigbaar is met het Unierecht.

Het Hof heeft geoordeeld dat het Unierecht, in het bijzonder de bepalingen inzake het vrije verkeer van 
goederen, in de weg staat aan de nationale regeling in het hoofdgeding.

Om te beginnen heeft het Hof zich uitgesproken over het recht dat op de betrokken situatie van toepassing 
is.

Het Hof heeft in dit verband geoordeeld dat de verordeningen inzake het gemeenschappelijk landbouwbeleid88 
niet relevant zijn. Deze handelingen van afgeleid recht zijn immers enkel van toepassing op de „landbouwproducten” 
die worden genoemd in bijlage I bij de Verdragen. CBD, dat uit de volledige cannabisplant wordt geëxtraheerd, 
kan echter niet als een landbouwproduct worden beschouwd, in tegenstelling tot bijvoorbeeld ruwe hennep. 
CBD valt bijgevolg niet binnen de werkingssfeer van die verordeningen.

Het Hof merkte op dat de bepalingen inzake het vrije verkeer van goederen binnen de Unie (artikelen 34 en 
36 VWEU) wél van toepassing zijn, aangezien de CBD die in het hoofdgeding aan de orde is niet als een 
„verdovend middel” kan worden beschouwd. Om tot deze vaststelling te komen, herinnerde het Hof er om 

87|  Besluit van 22 augustus 1990 houdende toepassing van artikel R. 5132‑86 van de code de la santé publique [(Frans wetboek van 
volksgezondheid)] ten aanzien van cannabis ( JORF van 4 oktober 1990, blz. 12041), zoals uitgelegd bij circulaire nr. 2018/F/0069/FD 2 
van het ministerie van Justitie van 23 juli 2018 over de rechtsregeling die van toepassing is op instellingen die cannabisproducten 
aan het publiek verkopen (coffeeshops).

88|  Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van voorschriften 
voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
en tot intrekking van verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad en verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad (PB 2013, L 347, blz. 608); 
verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke 
ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) 
nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PB 2013, L 347, blz. 671).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:938
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te beginnen aan dat personen die verdovende middelen verhandelen, zich niet kunnen beroepen op de 
toepassing van de vrijheden van verkeer, aangezien een dergelijke handel in alle lidstaten verboden is, 
afgezien van een strikt gecontroleerd handelsverkeer ten behoeve van gebruik voor medische en 
wetenschappelijke doeleinden. Vervolgens merkte het Hof op dat het Unierecht89 voor de definitie van de 
begrippen „drugs” of „verdovend middel” met name verwijst naar twee verdragen van de Verenigde Naties: 
het Verdrag inzake psychotrope stoffen90 en het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen91. CBD 
wordt niet vermeld in het Verdrag inzake psychotrope stoffen en een letterlijke uitlegging van het Enkelvoudig 
Verdrag inzake verdovende middelen zou weliswaar tot gevolg kunnen hebben dat CBD als verdovend middel 
wordt ingedeeld, maar, aangezien het gaat om een extract, zou deze uitlegging in strijd zijn met de algemene 
strekking van laatstgenoemd verdrag en het erdoor nagestreefde doel om de „lichamelijke en geestelijke 
gezondheid van de mensheid” te beschermen. Het Hof wees erop dat CBD volgens de huidige stand van de 
wetenschappelijke kennis, waarmee rekening dient te worden gehouden, geen psychotrope en schadelijke 
gevolgen voor de gezondheid van de mens heeft, in tegenstelling tot tetrahydrocannabinol (THC), een andere 
van hennep afkomstige cannabinoïde.

In de tweede plaats heeft het Hof geoordeeld dat de bepalingen inzake het vrije verkeer van goederen in de 
weg staan aan de betreffende regeling. Het verbod op de handel in CBD vormt immers een door artikel 34 
VWEU verboden maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve invoerbeperking. Het Hof preciseerde 
evenwel dat die regeling rechtvaardiging kan vinden in een van de in artikel 36 VWEU opgesomde gronden 
van algemeen belang, waaronder het door Frankrijk aangevoerde doel van bescherming van de volksgezondheid, 
op voorwaarde dat zij geschikt is om dit doel te verwezenlijken en niet verder gaat dan daarvoor noodzakelijk 
is. Hoewel het aan de nationale rechter staat om laatstgenoemde beoordeling te verrichten, heeft het Hof 
in dit verband niettemin twee aanwijzingen gegeven. Ten eerste wees het Hof erop dat het verhandelingsverbod 
niet van toepassing lijkt te zijn op synthetische CBD die dezelfde eigenschappen bezit als de betrokken CBD, 
en die dus als substituut daarvoor zou kunnen worden gebruikt. Indien dat zou vaststaan, zou dit erop 
kunnen wijzen dat de Franse regeling niet geschikt is om het nagestreefde doel van bescherming van de 
volksgezondheid op samenhangende en stelselmatige wijze te verwezenlijken. Ten tweede erkende het Hof 
dat Frankrijk zeker niet hoefde aan te tonen dat CBD hetzelfde gevaar oplevert als bepaalde verdovende 
middelen. De nationale rechter moet evenwel de beschikbare wetenschappelijke gegevens beoordelen om 
zich ervan te vergewissen dat het aangevoerde reële gevaar voor de volksgezondheid niet op zuiver hypothetische 
overwegingen lijkt te zijn gebaseerd. Een verbod op de handel in CBD, overigens de meest ingrijpende 
belemmering van het handelsverkeer in producten die in andere lidstaten rechtmatig zijn vervaardigd en in 
de handel zijn gebracht, kan immers slechts worden uitgevaardigd indien dat gevaar voor de volksgezondheid 
voldoende aannemelijk is gebleken.

Op het gebied van het vrij verkeer van goederen moet verder nog worden gewezen op het arrest TÜV Rheinland 
LGA Products en Allianz IARD (C-581/18, EU:C:2020:453) van 11 juni 2020.92

89|  Met name artikel 1, lid 1, onder a), van het kaderbesluit 2004/757/JBZ van de Raad van 25 oktober 2004 betreffende de vaststelling 
van minimumvoorschriften met betrekking tot de bestanddelen van strafbare feiten en met betrekking tot straffen op het gebied 
van de illegale drugshandel (PB 2004, L 335, blz. 8). 

90|  Verdrag inzake psychotrope stoffen, gesloten te Wenen op 21 februari 1971 (United Nations Treaty Series, deel 1019, nr. 14956).

91|  Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen van 1961, gesloten te New York op 30 maart 1961, gewijzigd bij het protocol van 
1972 (United Nations Treaty Series, deel 520, nr. 7515).

92|  Besproken in deel II „Burgerschap van de Unie”. 
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2. Vrij verkeer van werknemers 

In het op 6 oktober 2020 gewezen arrest Jobcenter Krefeld (C-181/19, EU:C:2020:794) heeft de Grote kamer 
van het Hof de rechten verduidelijkt van een voormalig migrerend werknemer met kinderen te zijnen laste 
die in het gastland naar school gaan, in het licht van de verordeningen nr. 492/201193 en nr. 883/200494 en 
richtlijn 2004/3895.

JD is een Pools onderdaan die sinds 2013 met zijn twee minderjarige dochters in Duitsland woont, waar zij 
naar school gaan. In 2015 en 2016 heeft JD in deze lidstaat verschillende werkzaamheden in loondienst 
verricht voordat hij werkloos werd. In de periode van september 2016 tot en met juni 2017 heeft het gezin 
sociale basisuitkeringen op grond van de Duitse regeling ontvangen, namelijk een „bijstandsuitkering voor 
werklozen” (Arbeitslosengeld II) voor JD en een „sociale bijstandsuitkering” (Sozialgeld) voor zijn kinderen. 
Sinds 2 januari 2018 heeft JD opnieuw een voltijdse betrekking in Duitsland.

JD heeft bij de bevoegde Duitse autoriteit, het Jobcenter Krefeld, verzocht om doorbetaling van de uitkeringen 
voor de periode van juni tot en met december 2017. Deze autoriteit heeft het verzoek van JD echter afgewezen 
omdat hij tijdens de betrokken periode geen werknemer meer was en in Duitsland verbleef als werkzoekende. 
JD heeft tegen dit besluit beroep ingesteld, dat is toegewezen. Het Jobcenter Krefeld heeft vervolgens hoger 
beroep ingesteld bij het Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (rechter van de deelstaat Noordrijn-
Westfalen, bevoegd in socialezekerheidszaken, Duitsland).

In dat verband heeft het Hof om te beginnen opgemerkt dat de betrokken sociale uitkeringen konden worden 
aangemerkt als „sociaal voordeel” in de zin van verordening nr. 492/2011, en vervolgens in de eerste plaats 
geoordeeld dat deze verordening zich verzet tegen een nationale regeling waarbij een voormalig migrerend 
werknemer en zijn kinderen in alle omstandigheden en automatisch worden uitgesloten van dergelijke 
uitkeringen, terwijl zij op grond van die verordening96 een autonoom verblijfsrecht hebben op grond van het 
schoolbezoek van de kinderen.

Ter onderbouwing van deze conclusie heeft het Hof eerst in herinnering gebracht dat het verblijfsrecht dat 
is toegekend aan de kinderen van een (voormalig) migrerend werknemer om hun recht op toegang tot 
onderwijs te garanderen en, als afgeleide daarvan, aan de ouder die voor hen zorgt, oorspronkelijk voortvloeit 
uit de hoedanigheid van werknemer van de ouder. Wanneer dit verblijfsrecht eenmaal is verkregen, wordt 
het echter autonoom en kan het blijven voortbestaan nadat de ouder die hoedanigheid heeft verloren. Het 
Hof heeft vervolgens geoordeeld dat personen met een dergelijk verblijfsrecht eveneens het recht hebben 
om, wat de toekenning van sociale voordelen betreft, op gelijke wijze te worden behandeld als nationale 
onderdanen, zoals is bepaald in verordening nr. 492/201197, zelfs wanneer zij zich niet meer kunnen beroepen 
op de hoedanigheid van werknemer waaraan zij hun oorspronkelijke verblijfsrecht hebben ontleend. Met 

93|   Verordening (EU) nr. 492/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers 
binnen de Unie (PB 2011, L 141, blz. 1). 

94|   Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels (PB 2004, L 166, blz. 1, met rectificatie in PB 2004, L 200, blz. 1). 

95|   Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op 
het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van verordening (EEG) nr. 1612/68 
en tot intrekking van de richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG 
en 93/96/EEG (PB 2004, L 158, blz. 77, met rectificatie in PB 2004, L 229, blz. 35, en PB 2005, L 197, blz. 34).

96|  Artikel 10 van verordening nr. 492/2011.

97|  Artikel 7, lid 2, van verordening nr. 492/2011.
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deze uitlegging wordt aldus voorkomen dat een persoon die voornemens is om met zijn gezin zijn lidstaat 
van herkomst te verlaten om te gaan werken in een andere lidstaat, bij verlies van zijn baan het risico loopt 
de kinderen van school af te moeten halen en terug te moeten keren naar zijn land van herkomst, omdat hij 
geen recht heeft op de sociale uitkeringen waarin het nationale recht voorziet en waarmee het gezin over 
voldoende bestaansmiddelen zou kunnen beschikken.

Ten slotte heeft het Hof geoordeeld dat het gastland zich, in een geval als het onderhavige, niet kan beroepen 
op de in richtlijn 2004/3898 bepaalde afwijking van het beginsel van gelijke behandeling inzake sociale bijstand. 
Op basis van deze afwijking kan de toekenning van sociale bijstand worden geweigerd aan bepaalde categorieën 
personen, zoals personen die op grond van deze richtlijn een verblijfsrecht hebben omdat dat zij werk zoeken 
in het gastland, teneinde te voorkomen dat deze personen een onredelijke belasting voor het socialebijstandsstelsel 
van deze lidstaat gaan vormen. Deze afwijking moet strikt worden uitgelegd en kan slechts van toepassing 
zijn op personen die een verblijfsrecht hebben dat enkel is gebaseerd op deze richtlijn. In deze zaak hadden 
de betrokkenen weliswaar een verblijfsrecht dat was gebaseerd op deze richtlijn99, aangezien de betrokken 
ouder op zoek was naar een baan, maar zij konden zich eveneens beroepen op een autonoom verblijfsrecht 
op grond van verordening nr. 492/2011. Deze afwijking kan dus niet aan hen worden tegengeworpen. Een 
nationale regeling die hen uitsluit van elk recht op sociale uitkeringen, zorgt dus voor een verschil in behandeling 
inzake sociale voordelen ten opzichte van nationale onderdanen, hetgeen in strijd is met deze verordening100.

In de tweede plaats heeft het Hof geoordeeld dat een (voormalig) migrerend werknemer en zijn kinderen 
die een verblijfsrecht hebben op grond van verordening nr. 492/2011 en die onder een socialezekerheidsstelsel 
vallen in het gastland, ook het recht op gelijke behandeling hebben dat is neergelegd in verordening 
nr. 883/2004101. Door deze personen elk recht op de betrokken sociale uitkeringen te weigeren, is er dus 
sprake van een verschil in behandeling ten opzichte van nationale onderdanen. Dit verschil in behandeling 
is in strijd met laatstgenoemde verordening102, aangezien de in richtlijn 2004/38103 bepaalde afwijking, om 
dezelfde redenen als die welke door het Hof zijn uiteengezet in de context van verordening nr. 492/2011, niet 
van toepassing kan zijn op de situatie van een dergelijke werknemer en zijn schoolgaande kinderen.

Tot slot zijn nog vermeldenswaard de zaken Federatie Nederlandse Vakbeweging (C-815/18, EU:C:2020:976), 
waarin het Hof een uitspraak heeft gedaan over werknemers uit Duitsland en Hongarije die werkzaam waren 
als chauffeur in het kader van charterovereenkomsten voor internationale transporten104, en AFMB e.a.  
(C-610/18, EU:C:2020:565), waarin het Hof heeft geoordeeld dat de werkgever van een internationaal 
vrachtwagenchauffeur de onderneming is die het feitelijke gezag over hem uitoefent, die feitelijk de 
overeenkomstige loonkosten draagt en die bevoegd is om hem te ontslaan, en niet de onderneming waarmee 
die vrachtwagenchauffeur een arbeidsovereenkomst heeft gesloten105. 

98|  Artikel 24, lid 2, van richtlijn 2004/38.

99|  Artikel 14, lid 4, onder b), van richtlijn 2004/38.

100|  Artikel 7, lid 2, van verordening nr. 492/2011, gelezen in samenhang met artikel 10 van deze verordening.

101|  Artikel 4 van verordening nr. 883/2004.

102|  Artikel 4 van verordening nr. 883/2004.

103|  Artikel 24, lid 2, van richtlijn 2004/38.

104|   Deze zaak wordt besproken in deel VII.4.2 „Vrijheid van dienstverrichting en terbeschikkingstelling van werknemers”. 

105|   Deze zaak wordt besproken in deel XVII.6 „Coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels”.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:976
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:565
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3. Vrijheid van vestiging

In het op 30 januari 2020 gewezen arrest I.G.I. (C-394/18, EU:C:2020:56) heeft het Hof voor de eerste keer de 
artikelen 12 en 19 van de Zesde richtlijn (82/891)106 uitgelegd. Het Hof heeft geoordeeld dat deze artikelen 
zich er niet tegen verzetten dat de schuldeisers van een gesplitste vennootschap van wie de vorderingen 
dateren van vóór de splitsing, na de splitsing een actio pauliana instellen om die splitsing jegens hen 
overbindend te laten verklaren, ook al hebben zij de overeenkomstig artikel 12 van deze richtlijn in het 
nationale recht neergelegde beschermingsinstrumenten niet aangewend. 

Het hoofdgeding betrof een geschil tussen de schuldeisers van een gesplitste vennootschap en de nieuw 
opgerichte vennootschap waaraan een deel van het vermogen van die gesplitste vennootschap was 
overgedragen. Aangezien de schuldeisers van mening waren dat door deze splitsing een groot deel van het 
vermogen van de gesplitste vennootschap was weggesluisd, hebben zij een actio pauliana ingesteld om de 
splitsingsakte jegens hen onverbindend te laten verklaren en executie- of bewarende maatregelen ten aanzien 
van de overgedragen activa te treffen. Zij hebben evenwel geen gebruik gemaakt van de bij de omzetting 
van de Zesde richtlijn in het nationale recht neergelegde mogelijkheid om tegen de splitsing in verzet te 
komen.

Omdat de actio pauliana en de in het Unierecht neergelegde instrumenten ter bescherming van de schuldeisers 
naast elkaar bestaan, vroeg de verwijzende rechter zich in de eerste plaats af hoe een dergelijke vordering 
zich verhoudt tot artikel 12 van de Zesde richtlijn. Krachtens dit artikel moeten de lidstaten een passende 
bescherming bieden van de belangen van de schuldeisers van de gesplitste vennootschap. Hiertoe moeten 
zij er ten minste voor zorgen dat deze schuldeisers recht hebben op passende waarborgen wanneer de 
financiële toestand van de bij de splitsing betrokken vennootschappen deze bescherming nodig maakt. In 
casu maakte de actio pauliana geen deel uit van de overeenkomstig artikel 12 in het nationale recht vastgestelde 
beschermingsinstrumenten, waardoor de vraag rees of de schuldeisers in het hoofdgeding wel het recht 
hadden om een dergelijke vordering in te stellen. In de tweede plaats twijfelde de verwijzende rechter over 
de uitlegging van artikel 19 van de Zesde richtlijn, waarin de regeling inzake nietigheid van splitsingen is 
neergelegd. Hij vroeg zich meer bepaald af of de strikte voorwaarden om nietigheid van de splitsing in te 
roepen ook van toepassing zijn op een actio pauliana, die de geldigheid van die splitsing niet aantast maar 
het enkel mogelijk maakt dat de splitsing niet kan worden tegengeworpen aan de schuldeisers die deze 
vordering hebben ingesteld. 

Wat betreft de voor de schuldeisers van de gesplitste vennootschap beschikbare beschermingsinstrumenten 
heeft het Hof benadrukt dat artikel 12 van de Zesde richtlijn voorziet in een minimumregeling voor de 
bescherming van de belangen van deze schuldeisers ten aanzien van de vorderingen die vóór de openbaarmaking 
van het splitsingsvoorstel zijn ontstaan en ten tijde van die openbaarmaking nog niet opeisbaar zijn. De 
lidstaten kunnen dus voorzien in bijkomende beschermingsinstrumenten. Bovendien blijkt uit artikel 12 niet 
dat schuldeisers die zich niet beroepen op een van de overeenkomstig dit artikel vastgestelde 
beschermingsinstrumenten, geen gebruik kunnen maken van andere dan de in dit artikel genoemde 
beschermingsinstrumenten. Gelet op de doelstelling van de Zesde richtlijn om schuldeisers te beschermen 
tegen benadeling door splitsing, heeft het Hof dus geoordeeld dat artikel 12 van deze richtlijn niet uitsluit 
dat de schuldeisers van een gesplitste vennootschap een actio pauliana kunnen instellen. 

106|  Zesde richtlijn (82/891/EEG) van de Raad van 17 december 1982 op de grondslag van artikel 54, lid 3, onder g), van het Verdrag 
betreffende splitsingen van naamloze vennootschappen (PB 1982, L 378, blz. 47), zoals gewijzigd bij richtlijn 2007/63/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 (PB 2007, L 300, blz. 47).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:56
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Het Hof heeft evenwel duidelijk gemaakt dat de gevolgen van een dergelijke vordering niet in strijd mogen 
zijn met het doel van deze bepaling. Dienaangaande heeft het Hof opgemerkt dat artikel 12 niet vereist dat 
de bescherming van de schuldeisers van nieuw opgerichte vennootschappen gelijkwaardig is aan de 
bescherming van de schuldeisers van de gesplitste vennootschap. De door de Zesde richtlijn doorgevoerde 
minimale harmonisatie van de bescherming van de belangen van de schuldeisers van de bij de splitsing 
betrokken vennootschappen staat er dus niet aan in de weg dat bij een splitsing door oprichting van een 
nieuwe vennootschap voorrang wordt verleend aan de bescherming van de belangen van de schuldeisers 
van de gesplitste vennootschap. 

Wat de regeling inzake nietigheid van splitsingen in artikel 19 van de Zesde richtlijn betreft, heeft het Hof het 
begrip „nietigheid” uitgelegd, dat niet in die richtlijn is gedefinieerd, waarbij het rekening heeft gehouden 
met de context ervan en de door de richtlijn nagestreefde doelstellingen. Volgens het Hof verwijst dit begrip 
naar vorderingen tot nietigverklaring van een handeling die ertoe leiden dat deze handeling tenietgaat en 
die rechtswerking hebben ten aanzien van eenieder. De door de schuldeisers in het hoofdgeding ingestelde 
actio pauliana maakt het echter enkel mogelijk dat de splitsing, en meer bepaald de overdracht van bepaalde, 
in de splitsingsakte bedoelde activa hun niet kan worden tegengeworpen. Deze vordering heeft geen invloed 
op de geldigheid van de splitsing, doet haar niet teniet en heeft geen rechtswerking ten aanzien van eenieder. 
Bijgevolg valt die vordering niet onder het begrip „nietigheid” in de zin van artikel 19 van de Zesde richtlijn. 
Deze bepaling verzet zich er dus niet tegen dat een dergelijke actio pauliana wordt ingesteld nadat de splitsing 
tot stand is gekomen.

In de arresten Vodafone Magyarország (C-75/18, EU:C:2020:139) en Tesco-Global Áruházak (C-323/18, 
EU:C:2020:140) van 3 maart 2020 heeft de Grote kamer van het Hof geoordeeld dat de bijzondere belastingen 
die in Hongarije worden geheven over de omzet van telecommunicatieondernemingen en van ondernemingen 
die actief zijn in de sector van de detailhandel, verenigbaar zijn met het beginsel van vrijheid van vestiging 
en met richtlijn 2006/112107 (hierna: „btw-richtlijn”). Dat deze bijzondere belastingen, die op progressieve – en 
in het geval van de tweede belasting zelfs op sterk progressieve – wijze worden geheven over de omzet, 
hoofdzakelijk worden gedragen door ondernemingen die in handen zijn van personen die afkomstig zijn uit 
andere lidstaten, ten gevolge van het feit dat deze ondernemingen de grootste omzetten behalen op de 
Hongaarse markten in kwestie, weerspiegelt namelijk de economische realiteit op deze markten en levert 
geen discriminatie ten aanzien van die ondernemingen op. Het Hof heeft tevens geoordeeld dat de belasting 
waaraan telecommunicatieondernemingen onderworpen zijn, niet kan worden gelijkgesteld met de btw 
aangezien zij niet de wezenlijke kenmerken daarvan heeft. Derhalve doet zij geen afbreuk aan de werking 
van het btw-stelsel van de Unie en is zij verenigbaar met de btw-richtlijn.

Het Hof is tevens gevraagd of de Hongaarse wettelijke regeling waarbij die bijzondere belastingen zijn 
ingevoerd, verenigbaar is met de regels van de Unie inzake staatssteun. Het heeft zich om te beginnen 
uitgesproken over de ontvankelijkheid van die vragen.108 In dit verband heeft het in herinnering gebracht 
dat belastingen niet binnen de werkingssfeer van de bepalingen van het VWEU inzake staatssteun vallen, 
tenzij die belastingen de wijze van financiering van een steunmaatregel vormen en dus integrerend deel 
uitmaken van die maatregel. Een belasting kan slechts integrerend deel uitmaken van een steunmaatregel 
indien er krachtens de relevante nationale regeling een dwingend bestemmingsverband bestaat tussen die 

107|  Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde 
waarde (PB 2006, L 347, blz. 1).

108|  In 2019 heeft het Gerecht twee besluiten van de Commissie waarbij de Poolse belasting in de sector van de detailhandel en de 
Hongaarse advertentiebelasting als staatssteun waren aangemerkt, nietig verklaard [arrest van het Gerecht van 16 mei 2019, Polen/
Commissie (gevoegde zaken T-836/16 en T-624/17)], en arrest van het Gerecht van 27 juni 2019, Hongarije/Commissie (T-20/17)]. 
Tegen die arresten zijn thans hogere voorzieningen aanhangig bij het Hof (C-562/19 P en C-596/19 P).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:139
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:140
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belasting en de steun. In casu heeft het Hof evenwel geconstateerd dat de door de verzoekende vennootschappen 
bij de Hongaarse belastingautoriteiten ingediende aanvragen om te worden bevrijd van de bijzondere 
belastingen, betrekking hadden op algemene belastingen waarvan de opbrengst naar de staatsbegroting 
vloeit en niet specifiek bestemd is voor de financiering van een voordeel dat ten goede komt aan een bepaalde 
categorie van belastingplichtigen. Het Hof heeft vastgesteld dat er geen dwingend bestemmingsverband 
bestond tussen de ten laste van die verzoekende vennootschappen geheven bijzondere belastingen en de 
door sommige belastingplichtigen genoten vrijstelling, zodat de eventuele onrechtmatigheid van die vrijstelling 
– vanuit het oogpunt van de regels van het Unierecht inzake staatssteun – de rechtmatigheid van die bijzondere 
belastingen zelf niet kon aantasten. De verzoekende vennootschappen konden zich voor de nationale 
rechterlijke instanties dan ook niet op die eventuele onrechtmatigheid beroepen om zich te onttrekken aan 
de betaling van die belastingen.

Vervolgens heeft het Hof onderzocht of de Hongaarse wettelijke regeling waarbij de bijzondere belastingen 
in kwestie zijn ingevoerd, een bij de bepalingen van het VWEU betreffende de vrijheid van vestiging verboden 
discriminatie op grond van de plaats van de zetel van vennootschappen vormde. In dit verband heeft het 
Hof allereerst geconstateerd dat de moedermaatschappijen van verzoeksters hun zetel respectievelijk in 
het Verenigd Koninkrijk en in Nederland hadden en dat die moedermaatschappijen, voor zover zij hun 
activiteiten op de Hongaarse markt verrichtten via dochterondernemingen, in hun vrijheid van vestiging 
konden worden geraakt door elke beperking waardoor die dochterondernemingen werden getroffen. Na 
zijn rechtspraak over het verbod op directe en indirecte discriminatie in herinnering te hebben gebracht, 
heeft het Hof vastgesteld dat er bij de litigieuze bijzondere belastingen in casu geen onderscheid wordt 
gemaakt op basis van de plaats van de zetel van vennootschappen.

In dit verband heeft het Hof in de eerste plaats benadrukt dat de Hongaarse wettelijke regeling waarbij de 
gelaakte belastingen zijn ingevoerd, niet leidde tot directe discriminatie van ondernemingen die in handen 
zijn van natuurlijke of rechtspersonen uit andere lidstaten, aangezien alle ondernemingen die in Hongarije 
actief zijn in de betreffende sectoren, aan die belastingen onderworpen zijn en voor al deze ondernemingen 
de belastingtarieven gelden die respectievelijk van toepassing zijn op de verschillende omzetschijven.

In de tweede plaats is het Hof nagegaan of het (sterk) progressieve karakter van de bijzondere belastingen 
kon worden beschouwd als een bron van indirecte discriminatie van ondernemingen die in handen zijn van 
natuurlijke of rechtspersonen uit andere lidstaten.

Dienaangaande heeft het Hof geconstateerd dat, wat betreft de aan de orde zijnde belastingtijdvakken – te 
weten het tijdvak van 1 april 2011 tot en met 31 maart 2015 in de zaak Vodafone en het tijdvak van 1 maart 
2010 tot en met 28 februari 2013 in de zaak Tesco – alle uitsluitend in de tegen het tarief van 0 % belaste 
basisschijf vallende belastingplichtigen in handen zijn van Hongaarse personen, terwijl de in de hogere 
schijven vallende belastingplichtigen in meerderheid belastingplichtigen zijn die in handen zijn van personen 
uit andere lidstaten. Bijgevolg is het grootste gedeelte van de bijzondere belasting gedragen door 
belastingplichtigen die in handen zijn van personen uit andere lidstaten.

Het Hof heeft evenwel in herinnering gebracht dat het de lidstaten vrijstaat om het belastingstelsel in te 
voeren dat zij het meest geschikt achten en om een op de omzet gebaseerde progressieve belasting vast te 
stellen, aangezien het bedrag van de omzet een neutraal onderscheidingscriterium is en een relevante 
indicator vormt voor de draagkracht van de belastingplichtigen. In dit verband is de omstandigheid dat het 
grootste gedeelte van de aan de orde zijnde bijzondere belastingen wordt gedragen door belastingplichtigen 
die in handen zijn van natuurlijke of rechtspersonen uit andere lidstaten, niet voldoende om te besluiten dat 
die personen worden gediscrimineerd. Deze omstandigheid wordt namelijk verklaard door het feit dat de 
markten die in de onderhavige zaken in het geding zijn, worden gedomineerd door dergelijke belastingplichtigen, 
die op deze markten de grootste omzetten behalen. Die omstandigheid vormt dan ook een contingente, 
zelfs aleatoire indicator die mogelijkerwijs aanwezig is telkens wanneer de markt in kwestie wordt gedomineerd 
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door ondernemingen uit andere lidstaten of uit derde landen, dan wel door nationale ondernemingen die 
in handen zijn van personen uit andere lidstaten of uit derde landen. Overigens heeft de tegen het tarief van 
0 % belaste basisschijf niet uitsluitend betrekking op belastingplichtigen die in handen zijn van Hongaarse 
personen, aangezien elke onderneming die op de markt in kwestie actief is, profiteert van de belastingvermindering 
voor het gedeelte van haar omzet dat de bovengrens van die schijf niet overschrijdt. Bijgevolg leiden de 
(sterk) progressieve tarieven van de aan de orde zijnde bijzondere belastingen naar hun aard zelf niet tot 
discriminatie op grond van de plaats van de zetel van vennootschappen, dat wil zeggen tot discriminatie 
tussen belastingplichtigen die in handen zijn van Hongaarse personen en belastingplichtigen die in handen 
zijn van personen uit andere lidstaten.

Het Hof werd in de zaak Vodafone Magyarország bovendien gevraagd of de invoering van een bijzondere 
belasting over de omzet van telecommunicatieondernemingen verenigbaar is met de btw-richtlijn.109 In dit 
verband heeft het Hof eraan herinnerd dat met name moet worden nagegaan of de belasting in kwestie de 
werking van het gemeenschappelijke btw-stelsel in gevaar brengt door het goederen- en dienstenverkeer 
te belasten en door op de handelstransacties te drukken op vergelijkbare wijze als de btw, wat men name 
het geval is wanneer belastingen de wezenlijke kenmerken van de btw bezitten. Het Hof heeft evenwel 
vastgesteld dat de Hongaarse wettelijke regeling waarbij de bijzondere belasting in kwestie is ingevoerd, niet 
bepaalde dat deze belasting in elke fase van het productie- en distributieproces wordt geheven, noch dat de 
in de vorige fase van dat proces voldane belasting kan worden afgetrokken. Aangezien de bijzondere belasting 
in kwestie dus niet voldeed aan twee van de vier door het Hof in zijn rechtspraak vastgestelde wezenlijke 
kenmerken, verzet de btw-richtlijn zich evenmin tegen de invoering van die belasting.

In het arrest van 22 september 2020, Cali Apartments (gevoegde zaken C-724/18 en C-727/18, EU:C:2020:743), 
heeft het Hof (Grote kamer) zich uitgesproken over de verenigbaarheid met richtlijn 2006/123110 van een 
regeling van een lidstaat die betrekking heeft op de herhaalde, kortstondige, zowel beroepsmatige als niet-
beroepsmatige verhuur tegen vergoeding van gemeubileerde woonruimte aan incidentele klanten die daar 
niet hun woonplaats kiezen.

Cali Apartments en HX zijn beide eigenaar van een eenkamerflat in Parijs. De eenkamerflats, die te huur zijn 
aangeboden op een website, zijn zonder voorafgaande vergunning van de plaatselijke autoriteiten herhaaldelijk 
kortstondig verhuurd aan incidentele klanten.

De rechter in kort geding van de tribunal de grande instance de Paris (rechter in eerste aanleg Parijs) en 
vervolgens de cour d’appel de Paris (rechter in tweede aanleg Parijs) hebben de twee eigenaren op grond 
van het Franse wetboek bouw en woningen veroordeeld tot betaling van een geldboete en hun gelast de 
betrokken panden weer te gebruiken voor bewoning. Dit wetboek bepaalt immers dat in gemeenten met 
meer dan 200 000 inwoners en in de gemeenten van drie aan Parijs grenzende departementen wijzigingen 
van het gebruik van woonruimte onderworpen zijn aan een voorafgaande vergunning, en dat de herhaalde 
kortstondige verhuur van gemeubileerde woonruimte aan incidentele klanten die daar niet hun woonplaats 
kiezen, een dergelijke wijziging van gebruik is. Het wetboek bepaalt tevens dat deze vergunning, die wordt 
verleend door de burgemeester van de gemeente waar het pand gelegen is, afhankelijk kan worden gesteld 
van een compensatie in de vorm van de gelijktijdige verbouwing van onroerend goed zonder woonbestemming 
tot woonruimte. Nog volgens dit wetboek worden, na beraadslaging in de gemeenteraad, bij besluit de 
vergunningsvoorwaarden en de compensatievoorwaarden per wijk en, in voorkomend geval, per arrondissement 

109|  Artikel 401 van de btw-richtlijn.

110|  Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt 
(PB 2006, L 376, blz. 36).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:743
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vastgesteld, in het licht van de doelstelling van sociale diversiteit, waarbij met name rekening wordt gehouden 
met de kenmerken van de woningmarkten en de noodzaak te voorkomen dat de woningnood nog groter 
wordt.

In het kader van de beroepen die de twee eigenaren tegen de arresten van de cour d’appel de Paris hebben 
ingesteld, heeft de Cour de cassation (hoogste rechter in burgerlijke en strafzaken, Frankrijk) het Hof verzocht 
om zich in het kader van een prejudiciële procedure uit te spreken over de verenigbaarheid van de betrokken 
nationale regeling met richtlijn 2006/123 betreffende diensten op de interne markt.

Om te beginnen heeft het Hof (Grote kamer) geoordeeld dat richtlijn 2006/123 van toepassing is op een 
regeling van een lidstaat die betrekking heeft op de herhaalde, kortstondige, zowel beroepsmatige als niet-
beroepsmatige verhuur tegen vergoeding van gemeubileerde woonruimte aan incidentele klanten die daar 
niet hun woonplaats kiezen. Het heeft in dit verband onderstreept dat deze activiteiten onder het begrip 
„dienst” in de zin van artikel 4, punt 1, van richtlijn 2006/123 vallen en overigens met geen enkele van de 
activiteiten overeenkomen die volgens artikel 2, lid 2, van de werkingssfeer van deze richtlijn zijn uitgesloten. 
De betrokken regeling wordt ook niet van de werkingssfeer van richtlijn 2006/123 uitgesloten doordat zij een 
algemene, zonder onderscheid op iedereen toepasselijke regeling inzake ontwikkeling of gebruik van land 
en met name ruimtelijke ordening en stedenbouw zou zijn. Hoewel de regeling een toereikend aanbod van 
betaalbare woningen voor langdurige verhuur beoogt te waarborgen, ziet zij immers enkel op personen die 
een welbepaald soort verhuur aanbieden.

In de tweede plaats heeft het Hof verklaard dat een nationale regeling die de uitoefening van bepaalde 
activiteiten van verhuur van woonruimte aan een voorafgaande vergunning onderwerpt, onder het begrip 
„vergunningstelsel” in de zin van punt 6 van artikel 4 van richtlijn 2006/123 valt en niet onder het begrip „eis” 
in de zin van punt 7 van dit artikel. Een „vergunningstelsel” onderscheidt zich immers van een „eis” doordat 
het stappen vanwege de dienstverrichter impliceert en een formeel besluit waarbij de bevoegde instanties 
de activiteit van de dienstverrichter toestaan, wat bij de betrokken regeling het geval is.

In de derde plaats heeft het Hof erop gewezen dat een „vergunningstelsel” zoals bij de betrokken regeling 
is ingevoerd, moet voldoen aan de vereisten van afdeling 1 van hoofdstuk III van richtlijn 2006/123 en met 
name van artikel 9, lid 1, en artikel 10, lid 2, wat inhoudt dat eerst moet worden onderzocht of de invoering 
van een dergelijk stelsel als zodanig gerechtvaardigd is (artikel 9) en vervolgens moet worden gekeken naar 
de criteria die gelden voor de afgifte van de bij dit stelsel ingevoerde vergunningen (artikel 10).

In verband met de voorwaarden waarin artikel 9, lid 1, van richtlijn 2006/123 voorziet, en met name de 
voorwaarden dat het vergunningstelsel wordt gerechtvaardigd door een dwingende reden van algemeen 
belang en het nagestreefde doel niet met een minder beperkende maatregel kan worden bereikt 
(evenredigheidscriterium), heeft het Hof er om te beginnen op gewezen dat de betrokken regeling het tekort 
aan woningen voor langdurige verhuur beoogt te bestrijden om een antwoord te bieden op de verslechtering 
van de voorwaarden voor toegang tot huisvesting en op de toename van de krapte op de vastgoedmarkt, 
hetgeen een dwingende reden van algemeen belang is. Voorts heeft het Hof vastgesteld dat de betrokken 
nationale regeling evenredig is aan het nagestreefde doel, aangezien zij materieel beperkt is tot een specifieke 
verhuuractiviteit, zich niet uitstrekt tot woningen die de hoofdverblijfplaats van de verhuurder vormen en 
een vergunningstelsel met een beperkte geografische reikwijdte invoert. Bovendien kan het nagestreefde 
doel niet met een minder beperkende maatregel worden bereikt, met name omdat een controle achteraf, 
zoals bijvoorbeeld bij een meldingssysteem met sancties, niet de mogelijkheid zou bieden de aanhoudende 
snelle ontwikkeling die een tekort aan woningen voor langdurige verhuur veroorzaakt, onmiddellijk en 
doeltreffend af te remmen.
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In verband met de vereisten die volgens artikel 10, lid 2, van richtlijn 2006/123 voor de in de betrokken regeling 
vastgestelde vergunningscriteria gelden, heeft het Hof ten eerste, wat betreft het vereiste dat deze criteria 
worden gerechtvaardigd door een dwingende reden van algemeen belang, aangegeven dat de betrokken 
criteria in beginsel moeten worden geacht te worden gerechtvaardigd door een dergelijke reden, aangezien 
zij een kader vormen voor de vaststelling op lokaal niveau van de voorwaarden die gelden voor de afgifte 
van vergunningen waarin wordt voorzien door een op nationaal niveau vastgestelde regeling die zelf 
gerechtvaardigd blijkt te zijn door diezelfde reden van algemeen belang.

Wat ten tweede het vereiste van evenredigheid van die criteria betreft, heeft het Hof erop gewezen dat de 
betrokken nationale regeling voorziet in de mogelijkheid om de afgifte van de vergunning afhankelijk te 
stellen van een compensatieverplichting in de vorm van een gelijktijdige verbouwing van onroerend goed 
zonder woonbestemming tot woonruimte, waarvan de gemeenteraad van de betrokken gemeenten het 
kwantum bepaalt met inachtneming van de doelstelling van sociale diversiteit, waarbij met name wordt 
gekeken naar de kenmerken van de woningmarkten en de noodzaak te voorkomen dat de woningnood nog 
groter wordt. Deze mogelijkheid is in beginsel een geschikt instrument om deze doelstellingen na te streven, 
aangezien zij de plaatselijke autoriteiten de keuze laat om al dan niet een compensatie te eisen en daarvan 
in voorkomend geval het kwantum te bepalen. Het staat niettemin aan de nationale rechter om na te gaan 
of deze mogelijkheid daadwerkelijk een oplossing biedt voor een op het grondgebied van deze gemeenten 
vastgesteld tekort aan woningen voor langdurige verhuur. Ook dient de nationale rechter zich ervan te 
vergewissen dat die mogelijkheid is afgestemd op de situatie van de lokale huurmarkt en verzoenbaar is met 
het uitoefenen van de betrokken verhuuractiviteit. Daarbij dient hij rekening te houden met de vaststelling 
dat deze activiteit in de regel veel winstgevender is dan die van de verhuur van residentiële woonruimte, en 
met de voorschriften die bepalen hoe de compensatieverplichting in de praktijk in de betrokken gemeente 
kan worden nagekomen. Daarbij moet hij zich ervan vergewissen dat deze verplichting kan worden nagekomen 
via meerdere compensatiemechanismen waarvoor redelijke, transparante en toegankelijke marktvoorwaarden 
gelden.

Wat ten derde de vereisten van duidelijkheid, ondubbelzinnigheid en objectiviteit betreft, heeft het Hof 
geoordeeld dat het feit dat de betrokken regeling het begrip „herhaalde kortstondige verhuur van gemeubileerde 
woonruimte aan incidentele klanten die daar niet hun woonplaats kiezen” niet afbakent met numerieke 
drempels, op zich niet aantoont dat deze vereisten zijn geschonden, op voorwaarde althans dat de betrokken 
plaatselijke autoriteiten de met dit begrip overeenstemmende termen duidelijk, ondubbelzinnig en objectief 
preciseren. Zo ook kan uit het feit dat de nationale wetgever zich ertoe beperkt een kader te scheppen voor 
de wijze waarop een lokale autoriteit de vergunningsvoorwaarden dient te bepalen, door te verwijzen naar 
de doelstellingen die deze autoriteit in aanmerking moet nemen, in beginsel niet worden afgeleid dat de 
vergunningsvoorwaarden onvoldoende duidelijk en objectief zijn, te meer daar de betrokken nationale 
regeling niet alleen de door de plaatselijke autoriteiten na te streven doelstellingen vastlegt, maar ook de 
objectieve parameters aanreikt aan de hand waarvan deze autoriteiten die voorwaarden moeten bepalen.

Wat ten vierde en ten slotte de vereisten van voorafgaande bekendmaking, transparantie en toegankelijkheid 
van de vergunningsvoorwaarden betreft, heeft het Hof onderstreept dat aan deze vereisten is voldaan 
wanneer elke eigenaar die een gemeubileerde woonruimte wil verhuren aan incidentele klanten die daar 
niet hun woonplaats kiezen, volledig kennis kan nemen van de door de plaatselijke autoriteiten gehanteerde 
vergunningsvoorwaarden en van de eventueel door hen opgelegde compensatieverplichting vooraleer hij 
de betrokken verhuuractiviteiten aanvat, wat het geval is wanneer de verslagen van de gemeenteraadszittingen 
worden aangeplakt in het gemeentehuis en bekendgemaakt op de website van de gemeente.
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Ten slotte moet in dit deel nog het arrest Commissie/Hongarije (Hoger onderwijs) (C-66/18, EU:C:2020:792)111 
van 6 oktober 2020 worden vermeld, waarin het Hof zich heeft uitgesproken over de verplichtingen inzake 
de regel van nationale behandeling die op Hongarije rusten krachtens de in het kader van de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO) gesloten Algemene Overeenkomst betreffende de handel in diensten 
(GATS). 

4.  Vrijheid van dienstverrichting en terbeschikkingstelling van 
werknemers

4.1. Nationale fiscale bepalingen

In zijn arrest van 3 maart 2020, Google Ireland (C-482/18, EU:C:2020:141), heeft de Grote kamer van het Hof 
geoordeeld dat het door artikel 56 VWEU gewaarborgde beginsel van het vrij verrichten van diensten niet in 
de weg staat aan een Hongaarse regeling die verrichters van advertentiediensten die in een andere lidstaat 
dan Hongarije zijn gevestigd, verplicht om zich te registreren met het oog op de heffing van de Hongaarse 
advertentiebelasting. Dit is zelfs het geval wanneer in Hongarije gevestigde verrichters van dergelijke diensten 
van deze verplichting zijn vrijgesteld aangezien voor hen vergelijkbare aanmeldings- of registratieverplichtingen 
gelden met het oog op de heffing van andere belastingen in Hongarije.

Bovengenoemd beginsel verzet zich echter wel tegen die regeling voor zover daarin is bepaald dat aan de in 
een andere lidstaat dan Hongarije gevestigde verrichters van advertentiediensten die niet aan de 
registratieverplichting hebben voldaan, binnen enkele dagen een reeks van geldboeten wordt opgelegd die 
in totaal tot meerdere miljoenen euro’s kunnen oplopen, waarbij de bevoegde dienst, voordat hij zijn besluit 
tot definitieve vaststelling van het cumulatieve bedrag van die geldboeten neemt, die dienstverrichters niet 
de nodige tijd geeft om aan hun verplichtingen te voldoen, hen niet in de gelegenheid stelt hun opmerkingen 
te maken en niet zelf de ernst van de inbreuk onderzoekt. In dit verband beklemtoonde het Hof dat het 
bedrag van de geldboete die wordt opgelegd aan een in Hongarije gevestigde dienstverrichter die in strijd 
met de algemene regels van het nationale belastingrecht een soortgelijke aanmeldings- of registratieverplichting 
niet heeft nageleefd, aanzienlijk lager is en bij voortdurende niet-naleving van een dergelijke verplichting 
noch in dezelfde verhouding, noch noodzakelijkerwijs binnen even korte termijnen wordt verhoogd.

In de onderhavige zaak is Google Ireland, een vennootschap naar Iers recht die een aan de Hongaarse 
advertentiebelasting onderworpen activiteit heeft uitgeoefend, haar verplichting om zich met het oog op 
de heffing van die belasting te registreren, niet nagekomen. Daarom werd aan die dienstverrichter in eerste 
instantie een boete van 10 miljoen Hongaarse forint (HUF) (ongeveer 31 000 EUR) opgelegd en werden haar 
binnen enkele dagen extra geldboeten van in totaal 1 miljard HUF (ongeveer 3,1 miljoen EUR) opgelegd. Dit 
bedrag kwam overeen met het maximale boetebedrag waarin de Hongaarse wetgeving voorziet wanneer 
de registratieverplichting niet is nageleefd. Google Ireland heeft voor de Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi 
Bíróság (bestuurs- en arbeidsrechter Boedapest, Hongarije) aangevoerd dat zowel de verplichting voor 
buitenlandse verrichters van advertentiediensten om zich te registreren, als de sanctieregeling die van 
toepassing is wanneer die verplichting niet wordt nageleefd, onverenigbaar is met het Unierecht. Deze 
argumentatie heeft die rechter ertoe gebracht het Hof te verzoeken om een prejudiciële beslissing.

111|  Deze zaak wordt besproken in deel XX.2 „Schending van een in het kader van de WTO gesloten overeenkomst”, en in deel I.3 „Vrijheid 
van kunsten en wetenschappen, recht op onderwijs en vrijheid van ondernemerschap”.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:792
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:141
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Het Hof heeft in herinnering gebracht dat het beginsel van het vrij verrichten van diensten elke nationale 
wettelijke regeling verbiedt die het verrichten van diensten tussen lidstaten moeilijker kan maken dan het 
verrichten van diensten binnen één lidstaat. Dit beginsel vereist dus de afschaffing van elke beperking van 
het vrij verrichten van diensten die wordt opgelegd op grond van het feit dat de dienstverrichter in een 
andere lidstaat is gevestigd dan die waar de dienst wordt verricht.

Het Hof heeft opgemerkt dat de betrokken registratieverplichting geen voorwaarde is voor de uitoefening 
van de activiteit van het verspreiden van advertenties in Hongarije. De verplichting wordt opgelegd aan alle 
aan de Hongaarse advertentiebelasting onderworpen dienstverrichters, ongeacht de plaats waar zij zijn 
gevestigd. Het Hof heeft dan ook geoordeeld dat deze administratieve formaliteit als zodanig geen belemmering 
vormt voor het vrij verrichten van diensten.

In de onderhavige zaak kon namelijk geen enkel verschil in behandeling worden vastgesteld dat een beperking 
van die fundamentele vrijheid zou kunnen inhouden. Indien bepaalde dienstverrichters, met name die welke 
in Hongarije zijn gevestigd, zijn vrijgesteld van de registratieverplichting, dan is dat omdat zij reeds zijn 
aangemeld of geregistreerd met het oog op andere directe of indirecte belastingen die in Hongarije worden 
geheven. Die vrijstelling heeft geen ontmoedigend effect, maar voorkomt onnodige formaliteiten voor reeds 
geregistreerde dienstverrichters, aangezien de registratieverplichting in verband met de advertentiebelasting 
juist tot doel heeft de Hongaarse belastingdienst in staat te stellen de personen te identificeren die aan die 
belasting zijn onderworpen.

Wat de fiscale sancties betreft, heeft het Hof erop gewezen dat de sanctieregelingen op fiscaal gebied bij 
gebreke van harmonisatie op het niveau van de Unie weliswaar tot de bevoegdheid van de lidstaten behoren, 
maar niet tot gevolg mogen hebben dat de door het VWEU verleende vrijheden in het gedrang komen.

Binnen dit kader heeft het Hof onderzocht of de sancties die worden opgelegd wanneer de betrokken 
registratieverplichting niet wordt nageleefd, in strijd zijn met de vrijheid van dienstverrichting. In dit verband 
heeft het Hof vastgesteld dat de betrokken sanctieregeling formeel gezien zonder onderscheid van toepassing 
is op alle belastingplichtigen die niet voldoen aan hun registratieverplichting, ongeacht in welke lidstaat zij 
zijn gevestigd. Niettemin lopen alleen personen die geen fiscaal ingezetene van Hongarije zijn werkelijk het 
risico dat hun deze sancties worden opgelegd.

Het klopt dat ook in Hongarije gevestigde verrichters van advertentiediensten kunnen worden bestraft 
wanneer zij niet voldoen aan soortgelijke aanmeldings- en registratieverplichtingen die voor hen gelden op 
grond van de algemene bepalingen van de nationale belastingwetgeving.

Volgens de sanctieregeling die in het kader van de wet op de advertentiebelasting van toepassing is, kunnen 
echter aanzienlijk hogere geldboeten worden opgelegd dan die waarin is voorzien wanneer een in Hongarije 
gevestigde verrichter van advertentiediensten zijn registratieverplichting niet nakomt. Bovendien zijn de 
bedragen en de termijnen van die sanctieregeling niet zo rigoureus als die welke worden gehanteerd in het 
kader van de sanctieregeling van de wet op de advertentiebelasting. Die sanctieregeling vormt dus een 
beperking van het vrij verrichten van diensten.

Het Hof heeft vervolgens erkend dat de doeltreffendheid van de belastingcontroles en de doeltreffendheid 
van de belastinginning dwingende vereisten van algemeen belang zijn die een dergelijke beperking kunnen 
rechtvaardigen, en dat het opleggen van voldoende hoge geldboeten verrichters van advertentiediensten 
die aan de registratieverplichting zijn onderworpen er inderdaad van kan weerhouden deze verplichting niet 
na te leven. Het Hof heeft echter geoordeeld dat de betrokken sanctieregeling onevenredig is. Het heeft in 
dit verband vooral gewezen op het feit dat die regeling niet voorziet in enige correlatie tussen, enerzijds, de 
exponentiële verhoging – binnen een bijzonder kort tijdsbestek – van het cumulatieve bedrag van de geldboeten 
en, anderzijds, de ernst van het verzuim om zich te registreren, alsook op het feit dat de betrokken 
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belastingplichtige feitelijk niet kan voorkomen dat hem het maximale boetebedrag wordt opgelegd, door 
voor de ontvangst van het laatste sanctiebesluit, waarbij dat bedrag wordt bereikt, te voldoen aan zijn 
registratieverplichting.

4.2. Terbeschikkingstelling van werknemers

In het arrest Federatie Nederlandse Vakbeweging (C-815/18, EU:C:2020:976) van 1 december 2020 heeft het 
Hof, bijeen in Grote kamer, uitspraak gedaan in een zaak waarin werknemers uit Duitsland en Hongarije 
werkzaam waren als chauffeur in het kader van charterovereenkomsten voor internationale transporten die 
waren gesloten tussen een in Erp (Nederland) gevestigde transportonderneming, Van den Bosch Transporten 
BV, en twee tot hetzelfde concern behorende zusterondernemingen, één naar Duits recht en één naar 
Hongaars recht, waaraan de chauffeurs waren verbonden. Doorgaans vond het chartervervoer in de aan de 
orde zijnde periode plaats vanuit Erp en eindigden de ritten aldaar. Het vervoer dat op basis van de betreffende 
charterovereenkomsten werd verricht vond evenwel in meer dan overwegende mate plaats buiten het 
grondgebied van Nederland. Van den Bosch Transporten viel als lid van de Vereniging Goederenvervoer 
Nederland onder de collectieve arbeidsovereenkomst Goederenvervoer (hierna: „cao Goederenvervoer”), 
die tussen die vereniging en de Federatie Nederlandse Vakbeweging (hierna: „FNV”) was gesloten. Een tweede 
collectieve arbeidsovereenkomst, de cao Beroepsgoederenvervoer over de weg (hierna: „cao 
Beroepsgoederenvervoer”), waarvan de bepalingen in essentie gelijkluidend zijn aan de bepalingen van de 
cao Goederenvervoer, was in tegenstelling tot de cao Goederenvervoer algemeen verbindend verklaard. 
Krachtens het nationale recht waren ondernemingen die onder de cao Goederenvervoer vielen, echter 
vrijgesteld van de toepassing van de cao Beroepsgoederenvervoer, op voorwaarde dat zij de cao Goederenvervoer 
naleefden.

Volgens de FNV had Van den Bosch Transporten bij het inzetten van chauffeurs uit Duitsland en Hongarije 
de basisarbeidsvoorwaarden van de cao Goederenvervoer op hen moeten toepassen in hun hoedanigheid 
van ter beschikking gestelde werknemers in de zin van de richtlijn betreffende de terbeschikkingstelling van 
werknemers.112 Aangezien de in de cao Goederenvervoer neergelegde basisarbeidsvoorwaarden niet op die 
chauffeurs waren toegepast, heeft de FNV tegen de drie transportondernemingen een vordering ingesteld, 
die in eerste aanleg bij tussenvonnis is toegewezen. Dit vonnis is echter in hoger beroep vernietigd. De 
appelrechter heeft onder meer geoordeeld dat de aan de orde zijnde charters niet binnen de werkingssfeer 
van de richtlijn betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers vielen, aangezien deze richtlijn enkel 
ziet op charters die – althans overwegend – „op het gebied” van een andere lidstaat worden uitgevoerd.

Tegen deze achtergrond heeft de Hoge Raad der Nederlanden, waarbij de FNV cassatieberoep heeft ingesteld, 
het Hof een aantal prejudiciële vragen gesteld, die voornamelijk betrekking hebben op de voorwaarden 
waaronder mag worden geconcludeerd dat er sprake is van een terbeschikkingstelling van werknemers „op 
het grondgebied van een lidstaat” in de sector van het internationaal wegvervoer.

Het Hof (Grote kamer) merkte om te beginnen op dat de richtlijn betreffende de terbeschikkingstelling van 
werknemers van toepassing is op transnationale dienstverrichtingen in de sector van het wegvervoer. Deze 
richtlijn is namelijk in beginsel van toepassing op alle transnationale dienstverrichtingen waarbij werknemers 
ter beschikking worden gesteld, ongeacht in welke economische sector, en streeft, anders dan een klassiek 
instrument van liberalisering, een reeks doelstellingen na die verband houden met de noodzaak om 
transnationale dienstverrichtingen te bevorderen en tegelijkertijd voor eerlijke mededinging te zorgen en 

112|  Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van 
werknemers met het oog op het verrichten van diensten (PB 1997, L 18, blz. 1).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:976
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de eerbiediging van de rechten van werknemers te garanderen. Het feit dat de rechtsgrondslag van die 
richtlijn geen bepalingen inzake vervoer bevat, kan er dus niet toe leiden dat transnationale dienstverrichtingen 
in de sector van het wegvervoer, met name in de sector die zich bezighoudt met het vervoer van goederen 
over de weg, van de werkingssfeer van die richtlijn worden uitgesloten.

Wat vervolgens de vraag betreft of de bedoelde chauffeurs ter beschikking gestelde werknemers zijn, bracht 
het Hof in herinnering dat, om een werknemer te beschouwen als een „op het grondgebied van een lidstaat” 
ter beschikking gestelde werknemer, het werk dat hij verricht een voldoende nauwe band moet vertonen 
met dat grondgebied. Of er sprake is van een dergelijke band wordt bepaald in het kader van een algehele 
beoordeling van factoren zoals de aard van de werkzaamheden die de betrokken werknemer op dat 
grondgebied verricht, de mate waarin de werkzaamheden van die werknemer verband houden met het 
grondgebied van elke lidstaat waar hij werkzaam is, en het aandeel van die werkzaamheden op het grondgebied 
van elke lidstaat in de vervoersdienst als geheel.

Met name is het feit dat een chauffeur die werkzaam is in het internationaal vervoer en door een in een 
lidstaat gevestigde onderneming ter beschikking is gesteld aan een in een andere lidstaat gevestigde 
onderneming, de instructies voor zijn opdrachten ontvangt, die opdrachten begint of die opdrachten beëindigt 
op het hoofdkantoor van die tweede onderneming, op zich ontoereikend om te stellen dat die chauffeur op 
het grondgebied van die andere lidstaat ter beschikking is gesteld in de zin van de richtlijn betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers, indien het door hem verrichte werk op basis van andere factoren 
geen voldoende nauwe band vertoont met dat grondgebied.

Voorts preciseerde het Hof dat de omstandigheid dat de ondernemingen die partij zijn bij de overeenkomst 
voor de terbeschikkingstelling van werknemers, deel uitmaken van een concern op zich niet toelaat te bepalen 
in welke mate het verrichte werk verband houdt met het grondgebied van de lidstaat waar die werknemers 
naartoe worden gezonden. Bij de beoordeling of er sprake is van een terbeschikkingstelling van werknemers 
is het bestaan van een dergelijk concernverband dus niet relevant.

Met betrekking tot het specifieke geval van cabotagevervoer, waarop, zoals in de verordening betreffende 
het internationale goederenvervoer over de weg wordt benadrukt113, de richtlijn betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers van toepassing is, merkte het Hof op dat dat vervoer volledig plaatsvindt 
op het grondgebied van de lidstaat van ontvangst, waardoor kan worden aangenomen dat het werk dat de 
chauffeur in het kader van dat vervoer verricht een voldoende nauwe band heeft met dat grondgebied. De 
duur van het cabotagevervoer is niet relevant voor de beoordeling of er sprake is van een dergelijke 
terbeschikkingstelling. De lidstaten beschikken hoe dan ook krachtens die richtlijn over de mogelijkheid om 
sommige bepalingen daarvan, onder meer met betrekking tot de hoogte van minimumlonen, niet toe te 
passen wanneer de duur van de terbeschikkingstelling niet meer dan één maand bedraagt.

Ten slotte herinnerde het Hof eraan dat de lidstaten bij een terbeschikkingstelling van werknemers er 
krachtens die richtlijn op moeten toezien dat de betreffende ondernemingen voor de op hun grondgebied 
ter beschikking gestelde werknemers een aantal arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden garanderen die 
zijn vastgelegd in met name collectieve arbeidsovereenkomsten die algemeen verbindend zijn verklaard, te 
weten de overeenkomsten die moeten worden nageleefd door alle ondernemingen die tot de betrokken 
beroepsgroep of bedrijfstak behoren en onder het territoriale toepassingsgebied van die overeenkomsten 
vallen. De vraag of een collectieve arbeidsovereenkomst algemeen verbindend is verklaard, moet worden 
beantwoord op basis van het toepasselijke nationale recht. Het Hof verduidelijkte evenwel dat dit begrip ook 
ziet op een collectieve arbeidsovereenkomst die niet algemeen verbindend is verklaard, maar die door de 

113|  Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke 
regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg (PB 2009, L 300, blz. 72).
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onder die collectieve arbeidsovereenkomst vallende ondernemingen moet worden nageleefd om vrijstelling 
te verkrijgen van een andere collectieve arbeidsovereenkomst die wel algemeen verbindend is verklaard, en 
waarvan de bepalingen in essentie gelijkluidend zijn aan de bepalingen van die andere collectieve 
arbeidsovereenkomst.

In de arresten Hongarije/Parlement en Raad (C-620/18, EU:C:2020:1001) en Polen/Parlement en Raad  
(C-626/18, EU:C:2020:1000) van 8 december 2020 heeft de Grote kamer van het Hof uitspraak gedaan in twee 
zaken die betrekking hadden op richtlijn 96/71 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met 
het oog op het verrichten van diensten114, die gedeeltelijk is gewijzigd bij richtlijn 2018/957115. Met de vaststelling 
van deze laatste richtlijn heeft de Uniewetgever getracht de vrijheid van dienstverrichting op een eerlijke 
basis te waarborgen door een mededinging te garanderen waarbij niet in een en dezelfde lidstaat 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden gelden die wezenlijk verschillend zijn naargelang de werkgever 
al dan niet in die lidstaat gevestigd is, en door tegelijkertijd de ter beschikking gestelde werknemers een 
betere bescherming te bieden. Met het oog daarop strekt richtlijn 2018/957 ertoe te bewerkstelligen dat de 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van ter beschikking gestelde werknemers die van werknemers 
van in de ontvangende lidstaat gevestigde ondernemingen zo dicht mogelijk benaderen.

Richtlijn 2018/957 heeft dan ook onder meer wijzigingen aangebracht in artikel 3, lid 1, van richtlijn 96/71, 
dat betrekking heeft op de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van ter beschikking gestelde werknemers. 
Deze wijzigingen, die zijn ingegeven door het gelijkheidsbeginsel, houden met name in dat op die werknemers 
niet langer het in de wettelijke regeling van de ontvangende lidstaat vastgestelde „minimumloon” van 
toepassing is, maar wel de „beloning” waarin die wettelijke regeling voorziet. Het begrip „beloning” is ruimer 
dan het begrip „minimumloon”. Voorts is bij richtlijn 2018/957 artikel 3, lid 1 bis, in richtlijn 96/71 ingevoegd. 
Volgens deze bepaling moeten nagenoeg alle arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van de ontvangende 
lidstaat gelden wanneer de daadwerkelijke duur van een terbeschikkingstelling meer dan 12 maanden of, 
bij wijze van uitzondering, meer dan 18 maanden bedraagt.

Hongarije (zaak C-620/18) en de Republiek Polen (zaak C-626/18) hebben elk een beroep tot nietigverklaring 
van richtlijn 2018/957 ingesteld. Deze lidstaten hebben onder meer de volgende middelen aangevoerd: 
gebruik van een onjuiste rechtsgrondslag voor de vaststelling van die richtlijn, schending van artikel 56 VWEU 
– dat de vrijheid van dienstverrichting waarborgt – en schending van verordening nr. 593/2008116 (hierna: 
„Rome I-verordening”). In zijn arresten verwerpt het Hof beide beroepen in hun geheel.

In de eerste plaats heeft het Hof opgemerkt dat de Uniewetgever zich bij de vaststelling van richtlijn 2018/957 
mocht baseren op dezelfde rechtsgrondslag als die welke voor de vaststelling van richtlijn 96/71 is gebruikt, 
te weten artikel 53, lid 1, en artikel 62 VWEU117. Op grond van deze bepalingen kunnen onder meer richtlijnen 
worden vastgesteld die ertoe strekken het gebruik van de vrijheid van dienstverrichting te vergemakkelijken.

114|  Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van 
werknemers met het oog op het verrichten van diensten (PB 1997, L 18, blz. 1).

115|  Richtlijn (EU) 2018/957 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 tot wijziging van richtlijn 96/71/EG betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (PB 2018, L 173, blz. 16, met rectificatie in PB 2019, 
L 91, blz. 77).

116|  Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op 
verbintenissen uit overeenkomst (Rome I) (PB 2008, L 177, blz. 6).

117|  Richtlijn 96/71 is vastgesteld op de grondslag van artikel 57, lid 2, en artikel 66 van het EG-Verdrag, die zijn vervangen door voornoemde 
artikelen van het VWEU.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:1001
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:1000
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Wanneer een regeling – zoals richtlijn 2018/957 – een bestaande regeling wijzigt, moet bij de keuze van de 
passende rechtsgrondslag namelijk rekening worden gehouden met de bestaande regeling die wordt gewijzigd, 
en in het bijzonder met het doel en de inhoud daarvan. Bovendien kan de Uniewetgever in een geval waarin 
de wetgevingen van de lidstaten op een bepaald beleidsterrein van de Unie reeds zijn gecoördineerd door 
middel van een wetgevingshandeling, niet de mogelijkheid worden ontnomen om deze handeling aan te 
passen aan gewijzigde omstandigheden of nieuwe kennis. In dit verband verwees het Hof naar de opeenvolgende 
uitbreidingen van de Unie sinds de inwerkingtreding van richtlijn 96/71 en naar een effectbeoordeling die is 
verricht in het kader van de wijziging van deze richtlijn. In die beoordeling is vastgesteld dat richtlijn 96/71 
heeft geleid tot een ongelijk speelveld tussen ondernemingen die in een ontvangende lidstaat gevestigd 
waren en ondernemingen die er werknemers ter beschikking stelden, en tot een versnippering van de 
arbeidsmarkt, doordat de voor hun respectieve werknemers geldende loonvoorschriften fundamenteel 
verschillend waren.118

Het Hof merkte op dat het feit dat artikel 53, lid 1, VWEU en artikel 62 VWEU de Uniewetgever machtigen om 
de nationale regelingen te coördineren die juist door hun verscheidenheid de vrijheid van dienstverrichting 
tussen de lidstaten kunnen belemmeren, niet impliceert dat hij niet eveneens hoeft toe te zien op de 
eerbiediging van onder meer de in artikel 9 VWEU neergelegde overkoepelende doelstellingen. Tot die 
doelstellingen behoren de vereisten die verband houden met de bevordering van een hoog werkgelegenheidsniveau 
en de waarborging van een adequate sociale bescherming.

Om de doelstelling van richtlijn 96/71 zo goed mogelijk in een gewijzigde context te verwezenlijken, mocht 
de Uniewetgever het aan die richtlijn ten grondslag liggende evenwicht dan ook aanpassen door de rechten 
van de in de ontvangende lidstaat ter beschikking gestelde werknemers zodanig te versterken dat de 
mededinging tussen ondernemingen die werknemers in die lidstaat ter beschikking stellen, enerzijds, en in 
die lidstaat gevestigde ondernemingen, anderzijds, zich op een eerlijkere wijze ontwikkelt.

In dit verband heeft het Hof tevens gepreciseerd dat artikel 153 VWEU, dat enkel ziet op de bescherming van 
werknemers en niet op de vrijheid van dienstverrichting binnen de Unie, niet kon dienen als rechtsgrondslag 
voor richtlijn 2018/957. Aangezien deze richtlijn geen harmonisatiemaatregelen bevat maar slechts de 
regelingen van de lidstaten in verband met de terbeschikkingstelling van werknemers coördineert door te 
bepalen dat bepaalde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden die worden voorgeschreven door de 
bindende regels van de ontvangende lidstaat dienen te gelden, kan zij niet in strijd zijn met de in artikel 153, 
lid 5, VWEU vervatte uitzondering op de uit de eerste leden van dit artikel voortvloeiende bevoegdheden 
van de Unie.

In de tweede plaats onderzocht het Hof het middel waarin wordt gesteld dat artikel 56 VWEU is geschonden, 
met name doordat richtlijn 2018/957 het concurrentievoordeel op het gebied van kosten tenietdoet dat in 
bepaalde lidstaten gevestigde dienstverrichters genoten. Het Hof merkte in dat verband op dat richtlijn 
2018/957 met het oog op de verwezenlijking van de doelstelling ervan een nieuw evenwicht tot stand brengt 
tussen de factoren op basis waarvan de in de verschillende lidstaten gevestigde ondernemingen met elkaar 
kunnen concurreren. Deze richtlijn maakt evenwel geen einde aan het eventuele concurrentievoordeel dat 
de dienstverrichters van bepaalde lidstaten zouden genieten, aangezien zij geenszins tot gevolg heeft dat 
alle op kosten gebaseerde mededinging wordt uitgeschakeld. Zij bepaalt namelijk dat aan ter beschikking 
gestelde werknemers in de ontvangende lidstaat een reeks arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden moet 
worden gegarandeerd, waaronder de in die staat verplicht gestelde beloningscomponenten. Richtlijn 2018/957 

118|  Werkdocument SWD(2016) 52 final van 8 maart 2016 met als titel „Effectbeoordeling bij voorstel voor een richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad tot wijziging van [richtlijn 96/71]”. 
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heeft dus geen gevolgen voor de in overweging 16 daarvan genoemde andere kostenelementen van de 
ondernemingen die dergelijke werknemers ter beschikking stellen, zoals de productiviteit of de efficiëntie 
van deze werknemers.

In de derde plaats bracht het Hof ten aanzien van het onderzoek van de rechtmatigheid van de voorschriften 
die betrekking hebben op het begrip „beloning” en op de langdurige terbeschikkingstelling – die zijn neergelegd 
in respectievelijk artikel 3, lid 1, eerste alinea, onder c), en artikel 3, lid 1 bis, van de gewijzigde richtlijn 96/71 
– in herinnering dat de Unierechter bij wie beroep is ingesteld tot nietigverklaring van een wetgevingshandeling 
als richtlijn 2018/957, bij de beoordeling van de interne rechtmatigheid van deze handeling enkel moet nagaan 
of zij niet in strijd is met het VEU en het VWEU dan wel met de algemene beginselen van het Unierecht, en 
of er bij die handeling geen sprake is van misbruik van bevoegdheid. Wat het rechterlijk toezicht op de naleving 
van deze voorwaarden betreft, beschikt de Uniewetgever over een ruime beoordelingsbevoegdheid op 
gebieden – zoals dat van de terbeschikkingstelling van werknemers – waarop van hem politieke, economische 
of sociale keuzes worden verlangd en waarop hij ingewikkelde beoordelingen en afwegingen moet maken. 
Gelet op deze ruime beoordelingsbevoegdheid heeft het Hof geoordeeld dat de Uniewetgever, wat de regel 
inzake langdurige terbeschikkingstelling betreft, geen kennelijke fout heeft begaan door zich op het standpunt 
te stellen dat een terbeschikkingstelling van meer dan twaalf maanden tot gevolg moest hebben dat de 
persoonlijke situatie van de ter beschikking gestelde werknemers in kwestie in aanzienlijke mate moest 
worden gelijkgesteld met de situatie van werknemers die in dienst zijn van ondernemingen die in de 
ontvangende lidstaat gevestigd zijn.

In de vierde plaats heeft het Hof opgemerkt dat uit de effectbeoordeling op basis waarvan de Uniewetgever 
zich op het standpunt heeft gesteld dat de door richtlijn 96/71 aan ter beschikking gestelde werknemers 
geboden bescherming niet langer passend was, met name twee omstandigheden naar voren waren gekomen 
waaruit de Uniewetgever redelijkerwijs kon afleiden dat het „minimumloon” van de ontvangende lidstaat 
die bescherming niet langer kon waarborgen. Ten eerste had het Hof het betreffende begrip in het arrest 
Sähköalojen ammattiliitto119 ruim uitgelegd, in die zin dat dit begrip zich niet alleen uitstrekt tot het minimumloon 
waarin de wetgeving van de ontvangende lidstaat voorziet, maar ook tot een aantal andere elementen. 
Derhalve is in de effectbeoordeling terecht geconstateerd dat de door het Hof aan het begrip „minimumloon” 
gegeven uitlegging in grote mate afweek van de wijdverbreide praktijk van ondernemingen die werknemers 
ter beschikking stellen in een andere lidstaat, om aan deze werknemers slechts het minimumloon te betalen. 
Ten tweede blijkt uit de effectbeoordeling dat er in 2014 in meerdere ontvangende lidstaten aanzienlijke 
verschillen aan het licht waren gekomen met betrekking tot de beloning van enerzijds de werknemers van 
in deze lidstaten gevestigde ondernemingen en anderzijds de werknemers die er ter beschikking werden 
gesteld.

In de vijfde plaats onderzocht het Hof de vermeende schending van de Rome I-verordening door artikel 3, 
lid 1 bis, van de gewijzigde richtlijn 96/71, dat bepaalt dat bij terbeschikkingstelling van meer dan twaalf 
maanden vrijwel alle uit de wettelijke regeling van de ontvangende lidstaat voortvloeiende verplichtingen 
dwingend gelden voor ter beschikking gestelde werknemers, ongeacht het recht dat van toepassing is op 
het dienstverband. Dienaangaande merkte het Hof op dat artikel 8, lid 2, van de Rome I-verordening bepaalt 
dat wanneer de partijen geen keuze hebben gemaakt, de individuele arbeidsovereenkomst wordt beheerst 
door het recht van het land waar of, bij gebreke daarvan, van waaruit de werknemer gewoonlijk zijn arbeid 
verricht, met dien verstande dat dit land niet wordt geacht te veranderen wanneer de werknemer zijn arbeid 
tijdelijk in een ander land verricht. In artikel 23 van de Rome I-verordening is evenwel bepaald dat van de in 
deze verordening vastgestelde collisieregels kan worden afgeweken wanneer het Unierecht op bepaalde 

119|  Arrest van het Hof van 12 februari 2015, Sähköalojen ammattiliitto (C-396/13, EU:C:2015:86, punten 38-70).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2015:86
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gebieden regels bevat die betrekking hebben op het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit 
overeenkomst. Artikel 3, lid 1 bis, van de gewijzigde richtlijn 96/71 vormt naar zijn aard en inhoud een 
bijzondere collisieregel in de zin van artikel 23 van de Rome I-verordening.

5. Vrij verkeer van kapitaal

In het arrest Commissie/Hongarije (Transparantie van verenigingen) (C-78/18, EU:C:2020:476) van 18 juni 
2020 heeft de Grote kamer van het Hof het door de Europese Commissie tegen deze lidstaat ingestelde 
beroep wegens niet-nakoming toegewezen. Het Hof stelde vast dat Hongarije, door registratie-, kennisgevings- en 
bekendmakingsverplichtingen op te leggen aan bepaalde categorieën maatschappelijke organisaties – te 
weten organisaties die direct of indirect buitenlandse steun ontvangen die een bepaalde drempel overschrijdt 
– en te voorzien in de mogelijkheid tot het opleggen van sancties aan organisaties die niet aan die verplichtingen 
voldoen, discriminerende en ongerechtvaardigde beperkingen had ingevoerd ten aanzien van zowel de 
betrokken organisaties als de personen die hun die steun verlenen. Deze beperkingen zijn in strijd met de 
op de lidstaten rustende verplichtingen uit hoofde van het vrije kapitaalverkeer, zoals neergelegd in artikel 63 
VWEU en de artikelen 7, 8 en 12 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: 
„Handvest”), die betrekking hebben op het recht op eerbiediging van het privéleven en het familie- en 
gezinsleven, het recht op bescherming van persoonsgegevens en het recht op vrijheid van vereniging.

In 2017 heeft Hongarije een wet vastgesteld die bedoeld is om de transparantie van maatschappelijke 
organisaties die schenkingen ontvangen uit het buitenland te waarborgen (hierna: „wet betreffende 
transparantie”)120. Krachtens deze wet moeten deze organisaties zich bij de Hongaarse rechterlijke instanties 
registreren als „organisatie die buitenlandse steun ontvangt” zodra het bedrag van de schenkingen die zij 
in één jaar uit andere lidstaten of derde landen hebben ontvangen een vastgestelde drempel overschrijdt. 
Bij de registratie moeten zij tevens melding maken van onder meer de naam van de schenkers die minstens 
500 000 Hongaarse forint (ongeveer 1 400 EUR) aan steun hebben verleend en van het precieze bedrag van 
deze steun. Deze informatie wordt vervolgens bekendgemaakt op een voor het publiek gratis toegankelijk 
elektronisch platform. Bovendien moeten de betrokken maatschappelijke organisaties op hun homepage 
en in al hun andere publicaties vermelden dat zij een „organisatie [zijn] die buitenlandse steun ontvangt”.

De Commissie heeft bij het Hof een beroep wegens niet-nakoming ingesteld tegen Hongarije omdat de 
genoemde wet volgens haar in strijd is met het VWEU en het Handvest.

Het Hof heeft met betrekking tot de door Hongarije aangevoerde exceptie van niet-ontvankelijkheid in 
herinnering gebracht dat het feit dat de Commissie in een precontentieuze procedure korte termijnen stelt, 
als zodanig niet kan leiden tot de niet-ontvankelijkheid van het daaropvolgende beroep wegens niet-nakoming. 
Van deze niet-ontvankelijkheid is namelijk alleen sprake wanneer het gedrag van de Commissie het voor de 
betrokken lidstaat moeilijker heeft gemaakt de grieven van deze instelling te weerleggen en daardoor de 
rechten van de verdediging heeft geschonden, wat in casu niet is aangetoond.

Ten gronde heeft het Hof allereerst geoordeeld dat Hongarije de Commissie ten onrechte heeft verweten 
dat deze geen bewijs heeft geleverd van de praktische gevolgen van de transparantiewet voor de in artikel 63 
VWEU gewaarborgde vrijheid van verkeer. Wanneer een niet-nakoming voortvloeit uit de vaststelling van 

120|  A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény (wet nr. LXXVI van 2017 betreffende transparantie 
van organisaties die steun ontvangen uit het buitenland).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:476
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een wettelijke of bestuursrechtelijke maatregel waarvan het bestaan en de toepassing niet worden betwist, 
kan het bestaan van die niet-nakoming namelijk worden aangetoond aan de hand van een juridische analyse 
van de bepalingen van die maatregel.

In het daaropvolgende onderzoek naar de gegrondheid van de grieven van de Commissie heeft het Hof in 
de eerste plaats vastgesteld dat de transacties waarop de transparantiewet betrekking heeft onder het in 
artikel 63, lid 1, VWEU genoemde begrip „kapitaalverkeer” vallen en dat de betrokken wet een discriminerende 
beperkende maatregel vormt. Deze wet voorziet namelijk in een verschil in behandeling tussen nationaal en 
grensoverschrijdend kapitaalverkeer, dat niet is gebaseerd op een objectief verschil tussen de betrokken 
situaties en dat in andere lidstaten of derde landen gevestigde natuurlijke- of rechtspersonen ervan weerhoudt 
om de betrokken organisaties financiële steun te verlenen. De transparantiewet is met name specifiek en 
uitsluitend van toepassing op verenigingen en stichtingen die uit andere lidstaten of derde landen financiële 
steun ontvangen. Deze worden onderscheiden van andere entiteiten doordat zij, op straffe van sancties die 
kunnen leiden tot hun ontbinding, worden verplicht om kennis te geven van het feit dat zij een „organisatie” 
zijn „die buitenlandse steun ontvangt”, om zich als zodanig te registreren en om zich systematisch onder die 
benaming te presenteren aan het publiek. Voorts creëren de maatregelen waarin die wet voorziet een sfeer 
van wantrouwen jegens deze verenigingen en stichtingen. De openbaarmaking van gegevens betreffende 
de in andere lidstaten of derde landen gevestigde personen die deze verenigingen en stichtingen financiële 
steun verlenen weerhoudt die personen er bovendien van om die steun te verlenen. Derhalve vormen de 
registratie-, kennisgevings- en bekendmakingsverplichtingen en de sancties waarin de transparantiewet 
voorziet, als geheel beschouwd, een door artikel 63 VWEU verboden beperking van het vrije kapitaalverkeer.

Met betrekking tot de mogelijke rechtvaardiging van deze beperking, heeft het Hof benadrukt dat het doel 
om de transparantie van de financiering van verenigingen te vergroten kon worden beschouwd als een 
dwingende reden van algemeen belang. Bepaalde maatschappelijke organisaties kunnen namelijk, gelet op 
de doelstellingen die zij nastreven en de middelen waarover zij beschikken, grote invloed uitoefenen op het 
openbare leven en het publieke debat, hetgeen rechtvaardigt dat de financiering ervan wordt onderworpen 
aan maatregelen ter waarborging van de transparantie, met name wanneer die financiering afkomstig is uit 
derde landen. In casu heeft Hongarije evenwel niet uitgelegd waarom het door die lidstaat aangevoerde doel 
om de transparantie van de financiering van verenigingen te vergroten de door de transparantiewet concreet 
ingevoerde maatregelen rechtvaardigt. In het bijzonder zijn die maatregelen zonder onderscheid van 
toepassing op alle buitenlandse financiële steun die een bepaalde drempel overschrijdt en op alle binnen 
de werkingssfeer van die wet vallende organisaties, en niet enkel op organisaties die daadwerkelijk een grote 
invloed kunnen uitoefenen op het openbare leven en het publieke debat.

Met betrekking tot de in artikel 65, lid 1, onder b), VWEU genoemde redenen van openbare orde en openbare 
veiligheid heeft het Hof eraan herinnerd dat dergelijke redenen op een bepaald gebied kunnen worden 
aangevoerd voor zover de Uniewetgever de maatregelen ter bescherming van die belangen niet volledig 
heeft geharmoniseerd, en dat de bestrijding van het witwassen van geld, van de financiering van terrorisme 
en van de georganiseerde misdaad onder die redenen vallen. Deze kunnen echter alleen worden aangevoerd 
in geval van een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging die een fundamenteel belang van de 
samenleving aantast. In casu heeft Hongarije geen argument aangevoerd waaruit concreet blijkt dat van een 
dergelijke bedreiging sprake is. De transparantiewet is veeleer gebaseerd op een principieel en algemeen 
vermoeden dat alle buitenlandse financiële steun aan maatschappelijke organisaties intrinsiek verdacht is.

Het Hof heeft hieruit de conclusie getrokken dat de uit de transparantiewet voortvloeiende beperkingen niet 
gerechtvaardigd zijn en dat Hongarije dus zijn verplichtingen krachtens artikel 63 VWEU niet is nagekomen.

In de tweede plaats heeft het Hof onderzocht of de bepalingen van de transparantiewet in overeenstemming 
zijn met de artikelen 7, 8 en 12 van het Handvest, waaraan een nationale maatregel moet voldoen wanneer 
de lidstaat die deze heeft vastgesteld de daaruit voortvloeiende beperking wil rechtvaardigen met een 
dwingende reden van algemeen belang of een in het VWEU genoemde reden.
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Wat om te beginnen het in artikel 12, lid 1, van het Handvest vastgelegde recht op vrijheid van vereniging 
betreft, heeft het Hof benadrukt dat dit een van de wezenlijke grondslagen van een democratische en 
pluralistische samenleving is, aangezien het de burgers in staat stelt om op gebieden van gemeenschappelijk 
belang collectief op te treden en zo bij te dragen aan het functioneren van het openbare leven. In casu heeft 
het Hof vastgesteld dat de door de transparantiewet ingevoerde maatregelen dit recht beperken, aangezien 
zij het handelen en het functioneren van de onder deze wet vallende verenigingen in meerdere opzichten 
aanzienlijk moeilijker maken.

Wat vervolgens het in artikel 7 van het Handvest vastgelegde recht op eerbiediging van het privéleven en 
het familie- en gezinsleven betreft, heeft het Hof eraan herinnerd dat dit recht vereist dat overheidsinstanties 
zich onthouden van iedere ongerechtvaardigde inmenging in het leven van personen. In casu heeft het Hof 
opgemerkt dat de door de transparantiewet ingevoerde kennisgevings- en bekendmakingsverplichtingen 
dit recht beperken. Met betrekking tot het in artikel 8, lid 1, van het Handvest vastgelegde recht op bescherming 
van persoonsgegevens, dat tot op zekere hoogte verband houdt met het recht op eerbiediging van het 
privéleven en het familie- en gezinsleven, heeft het Hof in herinnering gebracht dat dit zich ertegen verzet 
dat gegevens betreffende geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen onder derden – of het 
nu gaat om overheidsinstanties of om het algemene publiek – worden verspreid, tenzij deze verspreiding 
geschiedt op basis van een eerlijke verwerking die voldoet aan de vereisten van artikel 8, lid 2, van het 
Handvest. Buiten dit geval moet deze verspreiding, die een verwerking van persoonsgegevens vormt, dus 
worden beschouwd als een beperking van het door artikel 8, lid 1, van het Handvest gewaarborgde recht op 
bescherming van persoonsgegevens. In casu voorziet de wet betreffende transparantie in de bekendmaking 
van persoonsgegevens en heeft Hongarije niet betoogd dat deze verspreiding plaatsvindt binnen het kader 
van een verwerking die aan de bovengenoemde vereisten voldoet.

Wat ten slotte de mogelijke rechtvaardiging van de beperkingen van de grondrechten betreft, heeft het Hof 
opgemerkt dat de bepalingen van de transparantiewet – zoals reeds blijkt uit de analyse die op basis van het 
VWEU is uitgevoerd – door geen van de door Hongarije aangevoerde doelstellingen van algemeen belang 
kunnen worden gerechtvaardigd.



Jaarverslag 2020 | Gerechtelijke werkzaamheden86

VIII. Grenscontroles, asiel en immigratie

1. Grenscontroles

In het arrest van 5 februari 2020, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Aanmonstering van zeelieden 
in de haven van Rotterdam) (C-341/18, EU:C:2020:76), heeft het Hof verklaard dat, wanneer een zeevarende 
die onderdaan is van een derde land aanmonstert op een schip dat langdurig is afgemeerd in een zeehaven 
van een staat die deel uitmaakt van het Schengengebied, teneinde aan boord van dat schip werkzaamheden 
te verrichten alvorens die haven op dat schip te verlaten, de uitreisstempel in de reisdocumenten van die 
zeevarende – indien de Schengengrenscode121 in die afstempeling voorziet – niet op het moment van zijn 
aanmonstering moet worden aangebracht, maar wanneer de gezagvoerder van dat schip de bevoegde 
nationale autoriteiten in kennis stelt van de op handen zijnde afvaart van dat schip.

Dit arrest is gewezen in het kader van een geding tussen de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid 
(Nederland) en verschillende zeelieden die onderdaan zijn van derde landen en het Schengenbied zijn 
ingereisd via de internationale luchthaven Schiphol te Amsterdam, inzake de – door de staatssecretaris 
bevestigde – weigering om een stempel voor uitreis uit het Schengengebied aan te brengen in de paspoorten 
van deze zeelieden op het moment dat zij aanmonsteren op schepen die langdurig in de haven van Rotterdam 
zijn afgemeerd. Deze weigering werd gemotiveerd door het feit dat niet was verduidelijkt op welke datum 
de betrokken schepen deze haven daadwerkelijk zouden verlaten. Volgens de zeelieden had deze weigering 
tot gevolg dat hun toegestane verblijf in het Schengengebied – van in beginsel ten hoogste 90 dagen binnen 
een periode van 180 dagen – werd ingekort.

In deze context heeft het Hof in de eerste plaats verduidelijkt op welk moment deze zeelieden moeten worden 
geacht het Schengengebied te zijn uitgereisd. In dat verband heeft het Hof allereerst aangegeven dat uit de 
Schengengrenscode blijkt dat het loutere feit dat een persoon een „grensdoorlaatpost” in de zin van deze 
code heeft overschreden niet betekent dat deze persoon het Schengengebied heeft verlaten indien hij nog 
verblijft op het grondgebied van een staat die deel uitmaakt van dat gebied. Voorts heeft het Hof gewezen 
op het feit dat de Schengengrenscode uitgaat van de veronderstelling dat de controle van onderdanen van 
derde landen bij een grensdoorlaatpost, zelfs indien de betrokkene tijdelijk op het grondgebied van de 
betrokken lidstaat blijft, op korte termijn zal worden gevolgd door de daadwerkelijke overschrijding van de 
buitengrens van het Schengengebied. Vanuit dit oogpunt betekent het feit dat een persoon zich meldt bij 
een grensdoorlaatpost van een zeehaven van een staat die deel uitmaakt van het Schengengebied niet dat 
die persoon het Schengengebied verlaat, maar geeft het ten hoogste blijk van diens voornemen om dat 
gebied te verlaten. Ten slotte heeft het Hof geoordeeld dat een onderdaan van een derde land niet kan 
worden geacht het Schengengebied te hebben verlaten wanneer hij nog verblijft op het grondgebied van 
een staat die deel uitmaakt van het Schengengebied, omdat die onderdaan dan langer dan de toegestane 
maximale verblijfsduur in het Schengengebied kan blijven. Door aldus de uitreis uit het Schengengebied 
gelijk te stellen met de overschrijding van een buitengrens van dit gebied, heeft het Hof geconcludeerd dat 
een zeevarende die aanmonstert op een schip dat langdurig is afgemeerd in de zeehaven van een staat die 
deel uitmaakt van het Schengengebied, met het voornemen om in die haven te verblijven gedurende de 

121|  Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende een Uniecode voor de overschrijding 
van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (PB 2016, L 77, blz. 1). Zie met name artikel 11, lid 1, van deze verordening.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:76


 B   Rechtspraak van het Hof van Justitie in 2020 87

gehele of een gedeelte van de periode waarin hij is aangemonsterd om zijn werkzaamheden aan boord te 
verrichten, niet kan worden geacht het Schengengebied te hebben verlaten op het moment van zijn 
aanmonstering.

In de tweede plaats heeft het Hof verduidelijkt op welk moment, in een geval als dat van het hoofdgeding, 
de uitreisstempel door de bevoegde nationale autoriteiten moet worden aangebracht. Hierover heeft het 
Hof verklaard dat, wanneer blijkt dat de controle van de betrokkenen bij een grensdoorlaatpost niet op korte 
termijn zal worden gevolgd door overschrijding van een buitengrens van het Schengengebied, het van belang 
is dat de bevoegde nationale autoriteiten de uitreisstempel kort voor die overschrijding in de reisdocumenten 
van de betrokkenen aanbrengen, zodat deze autoriteiten kunnen controleren dat de toegestane maximale 
verblijfsduur in het Schengenbied daadwerkelijk wordt nageleefd. Vervolgens heeft het Hof geoordeeld dat 
een zeevarende die is aangesteld om werkzaamheden te verrichten aan boord van een schip dat langdurig 
is afgemeerd in een zeehaven van een staat die deel uitmaakt van het Schengengebied, en op het moment 
van zijn aanmonstering op dat schip niet voornemens is om dit gebied op korte termijn te verlaten, dan ook 
niet het recht heeft om op dat moment van aanmonstering een uitreisstempel in zijn reisdocumenten te 
ontvangen. Het Hof heeft geoordeeld dat die uitreisstempel pas in zijn reisdocumenten moet worden 
aangebracht wanneer het vertrek van dat schip uit die zeehaven naar een plaats buiten het Schengengebied 
op handen is. Volgens de Schengengrenscode dient de gezagvoerder van het schip de bevoegde nationale 
autoriteiten „tijdig” in kennis te stellen van die afvaart overeenkomstig de in de betrokken haven geldende 
voorschriften.

2. Asielbeleid

In de context van de migratiecrisis die sinds enkele jaren in Europa heerst en de daarmee samenhangende 
komst van een groot aantal personen dat binnen de Unie om internationale bescherming verzoekt, heeft 
het Hof wederom kennis moeten nemen van vele zaken die verband houden met het asielbeleid van de Unie. 
In dit verband zijn vijf arresten vermeldenswaard. Deze arresten betreffen in de eerste plaats de problematiek 
rond de plaatsing in transitzones van personen die om internationale bescherming verzoeken en hun 
herplaatsing, en in de tweede plaats de procedures voor de indiening en behandeling van deze verzoeken 
om internationale bescherming.
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1.1. Herplaatsing van asielzoekers

In het arrest Commissie/Polen, Hongarije en Tsjechië (Tijdelijk herplaatsingsmechanisme voor aanvragers 
van internationale bescherming) (C-715/17, C-718/17 en C-719/17, EU:C:2020:257) van 2 april 2020 heeft het 
Hof de niet-nakomingsberoepen toegewezen die door de Commissie tegen deze drie lidstaten waren ingesteld. 
Met haar beroepen verzocht de Commissie het Hof vast te stellen dat de betrokken lidstaten de krachtens 
het Unierecht op hen rustende verplichtingen niet waren nagekomen door niet op gezette tijden en ten 
minste om de drie maanden een passend aantal aanvragers van internationale bescherming op te geven 
dat snel op hun grondgebied kon worden herplaatst, en door bijgevolg evenmin aan hun daaropvolgende 
herplaatsingsverplichtingen te voldoen. Het Hof heeft geoordeeld dat de drie betrokken lidstaten inbreuk 
hadden gemaakt op een besluit van de Raad om 120 000 aanvragers van internationale bescherming verplicht 
vanuit Griekenland en Italië te herplaatsen naar de andere lidstaten van de Unie.122 Voorts heeft het Hof 
vastgesteld dat de Republiek Polen en de Tsjechische Republiek evenmin hadden voldaan aan hun verplichtingen 
die voortvloeiden uit een eerder besluit, dat de Raad had vastgesteld met het oog op de vrijwillige herplaatsing 
van 40 000 aanvragers van internationale bescherming vanuit Griekenland en Italië naar de andere lidstaten 
van de Unie.123 Hongarije was niet gebonden door de herplaatsingsmaatregelen waarin laatstgenoemd 
besluit voorzag.

Beide besluiten (hierna: „herplaatsingsbesluiten”) zijn in september 2015 door de Raad vastgesteld wegens 
de noodsituatie die in Italië en Griekenland was ontstaan door de toestroom van onderdanen van derde 
landen. Ter uitvoering van deze besluiten124 heeft Polen in december 2015 meegedeeld dat 100 personen 
snel op zijn grondgebied konden worden herplaatst. Het heeft die personen vervolgens echter niet daadwerkelijk 
herplaatst en heeft verder ook geen enkele toezegging tot herplaatsing meer gedaan. Hongarije heeft nooit 
meegedeeld hoeveel personen ter uitvoering van het bindende herplaatsingsbesluit op zijn grondgebied 
konden worden herplaatst en heeft geen enkele herplaatsing verricht. Tsjechië, ten slotte, heeft ter uitvoering 
van de herplaatsingsbesluiten125 in februari en mei 2016 meegedeeld dat 50 personen op zijn grondgebied 
konden worden herplaatst. Vanuit Griekenland zijn daadwerkelijk twaalf personen herplaatst, maar Tsjechië 
is daarna geen enkele verbintenis tot herplaatsing meer aangegaan.

In dit arrest heeft het Hof om te beginnen het argument van de drie betrokken lidstaten afgewezen dat de 
beroepen van de Commissie niet-ontvankelijk zijn omdat zij na het verstrijken van de geldigheidsduur van 
de herplaatsingsbesluiten – respectievelijk op 17 en 26 september 2017 – de gestelde inbreuken niet meer 
kunnen verhelpen. In dit verband heeft het Hof eraan herinnerd dat een beroep wegens niet-nakoming 
ontvankelijk is indien de Commissie alleen verzoekt om vast te stellen dat de aangevoerde niet-nakoming 
daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, met name in situaties zoals in deze zaken, waarin de handeling van 
Unierecht die geschonden zou zijn definitief niet meer van toepassing is na het verstrijken van de termijn 
die in het met redenen omkleed advies is gesteld, namelijk 23 augustus 2017. Bovendien blijft er een materieel 

122|  Besluit (EU) 2015/1601 van de Raad van 22 september 2015 tot vaststelling van voorlopige maatregelen op het gebied van internationale 
bescherming ten gunste van Italië en Griekenland (PB 2015, L 248, blz. 80). De geldigheid van dit besluit werd betwist in de gevoegde 
zaken C-643/15 en C-647/15, Slowakije en Hongarije/Raad.

123|  Besluit (EU) 2015/1523 van de Raad van 14 september 2015 tot vaststelling van voorlopige maatregelen op het gebied van internationale 
bescherming ten gunste van Italië en van Griekenland (PB 2015, L 239, blz. 146).

124|  Artikel 5, lid 2, van elk van deze besluiten.

125|  Artikel 5, lid 2, van elk van deze besluiten.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:257
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belang bestaan bij de vaststelling van een niet-nakoming, met name om te bepalen op welke grondslag een 
lidstaat als gevolg van zijn niet-nakoming aansprakelijk kan worden gesteld jegens andere lidstaten, de Unie 
of particulieren.

Ten gronde betoogden de Republiek Polen en Hongarije meer bepaald dat zij de herplaatsingsbesluiten 
buiten toepassing mochten laten op grond van artikel 72 VWEU, volgens hetwelk de bepalingen van het 
VWEU betreffende de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, waartoe met name het asielbeleid behoort, 
de uitoefening van de verantwoordelijkheid van de lidstaten voor de handhaving van de openbare orde en 
de bescherming van de binnenlandse veiligheid onverlet laten. Dienaangaande heeft het Hof verklaard dat 
artikel 72 VWEU strikt moet worden uitgelegd omdat het een uitzondering vormt op de algemene regels van 
het Unierecht. Dit artikel verleent de lidstaten dus niet de bevoegdheid om van het Unierecht af te wijken 
louter door zich te beroepen op belangen die verband houden met de handhaving van de openbare orde en 
de bescherming van de binnenlandse veiligheid, maar verlangt van hen het bewijs dat zij hun verantwoordelijkheden 
op dit gebied slechts kunnen uitoefenen indien zij gebruikmaken van de afwijking waarin dat artikel voorziet. 

Dienaangaande heeft het Hof opgemerkt dat krachtens de herplaatsingsbesluiten tijdens de gehele 
herplaatsingsprocedure, tot de aanvrager van internationale bescherming daadwerkelijk was overgebracht, 
rekening moest worden gehouden met de nationale veiligheid en de openbare orde. In dit verband moesten 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herplaatsing volgens het Hof over een ruime beoordelingsmarge 
beschikken wanneer zij bepaalden of er redelijke gronden waren om een te herplaatsen onderdaan van een 
derde land te beschouwen als een gevaar voor de nationale veiligheid of de openbare orde op hun grondgebied. 
Het heeft er op dit punt op gewezen dat het begrip „gevaar voor de nationale veiligheid of de openbare orde” 
in de zin van de herplaatsingsbesluiten126 zo moet worden uitgelegd dat het betrekking heeft op zowel actuele 
als potentiële bedreigingen voor de nationale veiligheid of de openbare orde. Het heeft evenwel verduidelijkt 
dat de bevoegde autoriteiten deze gronden slechts konden inroepen voor zover zij zich, na een onderzoek 
per geval, baseerden op onderling overeenstemmende, objectieve en nauwkeurige gegevens die konden 
doen vermoeden dat de betrokken aanvrager een actueel of potentieel gevaar vormde. Het Hof heeft bijgevolg 
geoordeeld dat de in deze besluiten vervatte regeling zich ertegen verzette dat een lidstaat in het kader van 
de herplaatsingsprocedure zuiver ten behoeve van algemene preventie en zonder een rechtstreeks verband 
aan te tonen met een individueel geval, artikel 72 VWEU categorisch inriep om te rechtvaardigen dat hij de 
krachtens voornoemde besluiten op hem rustende verplichtingen tijdelijk of zelfs definitief niet meer nakwam. 

Vervolgens heeft het Hof met betrekking tot het middel van Tsjechië inzake de slechte werking van het 
betrokken herplaatsingsmechanisme geoordeeld dat niet kan worden aanvaard dat een lidstaat zich baseert 
op zijn eenzijdige beoordeling van het aangevoerde gebrek aan doeltreffendheid, of zelfs op de vermeende 
slechte werking van het bij de herplaatsingsbesluiten ingestelde mechanisme, om zich te onttrekken aan de 
verplichting tot herplaatsing die krachtens deze besluiten op hem rust, omdat anders afbreuk zou kunnen 
worden gedaan aan de doelstelling van solidariteit die inherent is aan deze besluiten, alsook aan hun bindend 
karakter. Ten slotte heeft het Hof erop gewezen dat de herplaatsingsbesluiten vanaf de vaststelling en tijdens 
de gehele geldigheidsduur ervan verbindend waren voor Tsjechië, zodat deze lidstaat gehouden was de bij 
die besluiten opgelegde verplichtingen tot herplaatsing na te komen, los van het feit dat Griekenland en Italië 
ook andere soorten steun ontvingen.

126|  Artikel 5, leden 4 en 7, van elk van deze besluiten.
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1.2. Transitzones

In het arrest Commissie/Hongarije (Opvang van verzoekers om internationale bescherming) (C-808/18, 
EU:C:2020:1029) van 17 december 2020 heeft de Grote kamer van het Hof het beroep wegens niet-nakoming 
dat de Europese Commissie tegen deze lidstaat had ingesteld, toegewezen.

Naar aanleiding van de migratiecrisis en de daarmee samenhangende aankomst van grote aantallen personen 
die om internationale bescherming verzoeken, heeft Hongarije zijn asielwetgeving en zijn wetgeving inzake 
de terugkeer van illegaal verblijvende derdelanders aangepast. Zo is bij een wet van 2015127 met name bepaald 
dat aan de Servisch-Hongaarse grens gelegen transitzones128 worden opgericht waarin de asielprocedures 
worden afgehandeld. Deze wet heeft ook het begrip „crisissituatie ten gevolge van een massale toestroom 
van migranten” ingevoerd. Hierdoor worden afwijkende regels bij wijze van algemene regels toegepast 
wanneer de regering een dergelijke situatie uitroept. Volgens een nieuwe wet uit 2017129 werd het in meer 
gevallen mogelijk het bestaan van een dergelijke crisissituatie uit te roepen en werden de bepalingen gewijzigd 
op grond waarvan van de algemene bepalingen kon worden afgeweken.

In 2015 had de Commissie Hongarije reeds in kennis gesteld van haar twijfels over de verenigbaarheid van 
de Hongaarse asielwetgeving met het Unierecht. De wet van 2017 heeft tot nog meer bezorgdheid geleid. 
De Commissie verweet Hongarije met name dat het in strijd met de materiële en procedurele waarborgen 
die worden geboden door de richtlijnen 2013/32130 (hierna: „procedurerichtlijn”), 2013/33131 (hierna: 
„opvangrichtlijn”) en 2008/115132 (hierna: „terugkeerrichtlijn”) de toegang tot de procedure voor internationale 
bescherming heeft beperkt, een stelsel van algemene bewaring van personen die om deze bescherming 
verzoeken heeft ingevoerd en is overgegaan tot de gedwongen terugleiding van illegaal verblijvende 
derdelanders naar een landstrook aan de grens, zonder de waarborgen van de terugkeerrichtlijn in acht te 
nemen. In deze context heeft de Commissie bij het Hof een beroep wegens niet-nakoming ingesteld dat ertoe 
strekt te doen vaststellen dat een aanzienlijk deel van de Hongaarse regelgeving ter zake in strijd was met 
een aantal bepalingen van die richtlijnen.

Het Hof heeft het beroep wegens niet-nakoming grotendeels toegewezen.

127|  Egyes törvényeknek a tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő módosításáról szóló 2015. évi CXL. Törvény (wet nr. CXL van 
2015 tot wijziging van bepaalde wetten inzake de beheersing van een massale toestroom van migranten) (Magyar Közlöny 2015/124).

128|  De Röszke- en de Tompa-transitzone.

129|  Határőrizeti területen lefolytatott eljárás szigorításával kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi XX. törvény (wet 
nr. XX van 2017 tot wijziging van een aantal wetten met betrekking tot de aanscherping van de procedure in het bewaakte grensgebied) 
(Magyar Közlöny 2017/39).

130|  Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor 
de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (PB 2013, L 180, blz. 60).

131|  Richtlijn 2013/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de opvang van 
verzoekers om internationale bescherming (PB 2013, L 180, blz. 96).

132|  Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures 
in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PB 2008, L 348, 
blz. 98).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:1029
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Vooraf benadrukte het Hof dat het bepaalde kwesties die in dit beroep aan de orde waren, reeds had beslecht 
in het door hem in het kader van een prejudiciële verwijzing van een Hongaarse rechter gewezen arrest 
Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság.133 Het Hof merkte tevens op 
dat Hongarije, om aan dat arrest te voldoen, sindsdien zijn twee transitzones heeft gesloten. Het Hof 
verduidelijkte evenwel dat deze sluiting geen invloed heeft op het onderhavige beroep, aangezien de situatie 
moet worden beoordeeld zoals die was op de door de Commissie in haar met redenen omkleed advies 
vastgestelde datum waarop de betrokken tekortkomingen moesten zijn verholpen, namelijk 8 februari 2018.

In de eerste plaats heeft het Hof geoordeeld dat Hongarije zijn verplichting om daadwerkelijke toegang tot 
de procedure voor de toekenning van internationale bescherming te waarborgen134 niet was nagekomen, 
aangezien het voor derdelanders die zich vanaf de Servisch-Hongaarse grens meldden om deze procedure 
te mogen doorlopen, feitelijk nagenoeg onmogelijk was om hun verzoek in te dienen. Deze niet-nakoming 
vloeit voort uit de gecombineerde werking van de nationale regeling die bepaalt dat verzoeken om internationale 
bescherming over het algemeen slechts kunnen worden ingediend in een van beide transitzones, en de vaste 
en algemene bestuurspraktijk van de Hongaarse autoriteiten om het aantal verzoekers dat dagelijkse deze 
zones binnen mag gaan, drastisch te beperken. Volgens het Hof heeft de Commissie, die zich op verschillende 
internationale rapporten heeft gebaseerd, het bestaan van deze praktijk genoegzaam aangetoond. In deze 
context herinnerde het Hof eraan dat het doen van een verzoek om internationale bescherming – vóór de 
registratie, de (formele) indiening en de behandeling ervan – een essentiële stap is in de procedure voor 
toekenning van die bescherming en dat de lidstaten deze stap niet op ongerechtvaardigde wijze kunnen 
vertragen. De lidstaten moeten integendeel waarborgen dat de betrokkenen een verzoek kunnen doen, ook 
aan de grens, zodra zij de wens daartoe kenbaar maken.

In de tweede plaats heeft het Hof bevestigd dat, zoals het in zijn recente arrest Országos Idegenrendészeti 
Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság had geoordeeld, wanneer aan personen die om internationale 
bescherming verzoeken de verplichting wordt opgelegd om gedurende de gehele procedure ter beoordeling 
van hun verzoek in een van beide transitzones te verblijven, sprake is van bewaring in de zin van de 
opvangrichtlijn.135 Na deze verduidelijking heeft het Hof geoordeeld dat dit bewaringsstelsel is ingevoerd in 
gevallen waarin dat volgens het Unierecht niet mogelijk is en zonder dat de waarborgen in acht zijn genomen 
die daarbij normaal gesproken dienen te gelden.

Om te beginnen herinnerde het Hof eraan dat de gevallen waarin het is toegestaan om een persoon die om 
internationale bescherming verzoekt in bewaring te houden, in de opvangrichtlijn uitputtend worden 
opgesomd.136 Na elk van deze gevallen te hebben onderzocht, stelde het Hof vast dat het Hongaarse systeem 
onder geen van die gevallen viel. Het Hof onderzocht in het bijzonder het geval waarin een lidstaat een 
persoon die om internationale bescherming verzoekt in bewaring kan houden om te kunnen beslissen over 
diens recht op toegang tot het grondgebied van deze lidstaat. Deze bewaring kan plaatsvinden in het kader 
van procedures die aan de grens worden afgehandeld om – voordat toegang wordt verleend – na te gaan of 

133|  Arrest van het Hof van 14 mei 2020, Országos Idegenrendézeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság (C-924/19 PPU  
en C-925/19 PPU, EU:C:2020:367).

134|  Deze verplichting vloeit voort uit artikel 6 van de procedurerichtlijn, gelezen in samenhang met artikel 3 ervan.

135|  Artikel 2, onder h), van deze richtlijn.

136|  Artikel 8, lid 3, eerste alinea, van deze richtlijn.
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het verzoek om bepaalde redenen niet-ontvankelijk dan wel ongegrond is.137 Het Hof was van oordeel dat 
in het onderhavige geval niet was voldaan aan de voorwaarden waaronder bewaring in het kader van deze 
grensprocedures is toegestaan.

Voorts benadrukte het Hof dat de procedurerichtlijn en de opvangrichtlijn onder meer bepalen dat bewaring 
schriftelijk moet worden bevolen en met redenen moet worden omkleed138, dat rekening moet worden 
gehouden met de bijzondere behoeften van als kwetsbaar aangemerkte verzoekers die bijzondere procedurele 
waarborgen behoeven, om ervoor te zorgen dat zij „passende steun”139 krijgen, en tevens dat minderjarigen 
pas in laatste instantie in bewaring mogen worden genomen140. Het in de Hongaarse wetgeving opgenomen 
stelsel voor bewaring in de transitzones – dat van toepassing is op alle verzoekers met uitzondering van 
niet-begeleide minderjarigen jonger dan 14 jaar – biedt de verzoekers deze waarborgen niet, met name 
omdat het algemeen is en automatisch wordt toegepast.

Verder verwierp het Hof het argument van Hongarije dat de migratiecrisis een rechtvaardiging vormt om af 
te wijken van sommige bepalingen van de procedurerichtlijn en de opvangrichtlijn teneinde in overeenstemming 
met artikel 72 VWEU141 de openbare orde te handhaven en de binnenlandse veiligheid te beschermen. In dit 
verband bracht het Hof in herinnering dat dit artikel strikt moet worden uitgelegd, en was het van oordeel 
dat Hongarije niet genoegzaam had aangetoond dat het nodig was hiervan gebruik te maken. Bovendien 
benadrukte het Hof dat de procedurerichtlijn en de opvangrichtlijn reeds rekening houden met de situatie 
waarin een lidstaat het hoofd moet bieden aan een zeer aanzienlijke toename van het aantal verzoeken om 
internationale bescherming, aangezien in deze richtlijnen specifieke bepalingen zijn opgenomen die de 
mogelijkheid bieden om bepaalde in gewone tijden geldende regels buiten toepassing te laten.

In de derde plaats oordeelde het Hof dat Hongarije de verplichtingen niet was nagekomen die krachtens de 
terugkeerrichtlijn op deze lidstaat rusten, aangezien de Hongaarse regeling het mogelijk maakte om illegaal 
op het grondgebied verblijvende derdelanders te verwijderen zonder vooraf de procedures en de waarborgen 
van deze richtlijn in acht te nemen.142 Hieromtrent merkte het Hof op dat de politieautoriteiten deze 
derdelanders onder dwang naar de andere kant van een hek brachten dat op enkele meters van de grens 
met Servië is opgetrokken op een smalle landstrook zonder enige voorzieningen. Volgens het Hof is dit 
gedwongen terugleiden gelijk te stellen met verwijdering in de zin van de terugkeerrichtlijn, aangezien de 
betrokkenen in de praktijk geen andere keuze hebben dan het Hongaarse grondgebied vervolgens te verlaten 
om zich naar Servië te begeven. In dit verband wees het Hof erop dat ten aanzien van een illegaal verblijvende 
derdelander die binnen de werkingssfeer van de terugkeerrichtlijn valt, een terugkeerprocedure moet worden 
gevolgd waarbij de materiële en procedurele waarborgen van deze richtlijn in acht worden genomen voordat 
in voorkomend geval tot zijn verwijdering wordt overgegaan, met dien verstande dat gedwongen verwijdering 
slechts als uiterste middel wordt toegepast. Bovendien verwierp het Hof, om soortgelijke redenen als die 
welke reeds zijn uiteengezet, het betoog van Hongarije dat het overeenkomstig artikel 72 VWEU was toegestaan 
om af te wijken van de bij de terugkeerrichtlijn ingevoerde materiële en procedurele waarborgen.

137|  Artikel 8, lid 3, eerste alinea, onder c), van de opvangrichtlijn en artikel 43 van de procedurerichtlijn.

138|  Artikel 9, lid 2, van de opvangrichtlijn.

139|  Artikel 24, lid 3, van de procedurerichtlijn.

140|  Artikel 11, lid 2, van de opvangrichtlijn.

141|  Volgens dit artikel laten de bepalingen van titel V van het VWEU over de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, waarvan de regels 
inzake internationale bescherming deel uitmaken, de verantwoordelijkheid van de lidstaten voor de handhaving van de openbare 
orde en de bescherming van de binnenlandse veiligheid onverlet.

142|  Deze waarborgen zijn met name opgenomen in artikel 5, artikel 6, lid 1, artikel 12, lid 1, en artikel 13, lid 1, van de terugkeerrichtlijn.
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In de vierde plaats had Hongarije volgens het Hof het recht niet in acht genomen waarover elke persoon die 
om internationale bescherming verzoekt in beginsel krachtens de procedurerichtlijn beschikt om na afwijzing 
van zijn verzoek op het grondgebied van de betrokken lidstaat te blijven totdat de termijn voor het instellen 
van beroep tegen die afwijzing is verstreken of, indien een beroep is ingesteld, totdat daarover uitspraak is 
gedaan.143 Ingeval een „crisissituatie ten gevolge van een massale toestroom van migranten” was uitgeroepen, 
maakte de Hongaarse regeling de uitoefening van dit recht namelijk afhankelijk van voorschriften die niet 
in overeenstemming zijn met het Unierecht, met name de verplichting om in de transitzones te blijven, 
hetgeen neerkwam op een met de procedurerichtlijn en de opvangrichtlijn strijdige bewaring. Indien een 
dergelijke situatie niet was uitgeroepen, waren aan de uitoefening van dit recht voorwaarden verbonden 
die, zonder noodzakelijkerwijs in strijd te zijn met het Unierecht, niet voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn 
vastgesteld om de belanghebbenden in staat te stellen de precieze omvang van hun recht te kennen en te 
beoordelen of deze voorwaarden in overeenstemming zijn met de procedurerichtlijn en de opvangrichtlijn.

1.3. Indiening en behandeling van asielverzoeken

In het arrest Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság (C-924/19 PPU en 
C-925/19 PPU, EU:C:2020:367, dat op 14 mei 2020 in het kader van de prejudiciële spoedprocedure is gewezen, 
heeft de Grote kamer van het Hof zich uitgesproken over talrijke vragen betreffende de uitlegging van de 
„terugkeerrichtlijn”, de „procedurerichtlijn” en de „opvangrichtlijn”. Deze vragen hielden verband met de 
Hongaarse wet- en regelgeving betreffende het asielrecht en de terugkeer van illegaal op Hongaars grondgebied 
verblijvende derdelanders. 

In de onderhavige zaken hadden Afghaanse (zaak C-924/19 PPU) en Iraanse (zaak C-925/19 PPU) staatsburgers 
die via Servië in Hongarije waren aangekomen, vanuit de aan de Servisch-Hongaarse grens gelegen Röszke-
transitzone asielverzoeken ingediend. Op grond van het Hongaarse recht werden deze verzoeken niet-
ontvankelijk verklaard en werden er terugkeerbesluiten vastgesteld met als bestemming Servië. Dit land 
weigerde echter de belanghebbenden opnieuw op zijn grondgebied toe te laten omdat niet was voldaan aan 
de voorwaarden van de met de EU gesloten overnameovereenkomst144. Na dit besluit van Servië onderzochten 
de Hongaarse autoriteiten de genoemde verzoeken niet ten gronde, maar vervingen zij het land van bestemming 
dat in de aanvankelijke terugkeerbesluiten vermeld stond, door de respectieve landen van oorsprong van 
de belanghebbenden. Die belanghebbenden dienden daarop bezwaar in tegen deze wijzigingsbesluiten. Dit 
bezwaar werd afgewezen. Hoewel volgens het Hongaarse recht geen beroepsmogelijkheid daartegen 
openstaat, wendden de belanghebbenden zich tot een Hongaarse rechter met het verzoek om de besluiten 
waarbij hun bezwaar tegen deze wijzigingsbesluiten was afgewezen, nietig te verklaren en de asielautoriteit 
te bevelen een nieuwe asielprocedure te voeren. Zij dienden tevens beroepen wegens nalaten in in verband 
met hun onderbrenging en voortdurend verblijf in de Röszke-transitzone. Zij moesten namelijk eerst verblijven 
in de asielsector van deze transitzone en werden vervolgens enkele maanden later gedwongen om te verblijven 
in de sector van deze zone die bestemd is voor derdelanders van wie het asielverzoek is afgewezen. Momenteel 
bevinden zij zich in die sector.

In de eerste plaats heeft het Hof de situatie van de belanghebbenden in de Röszke-transitzone onderzocht 
aan de hand van de regels omtrent de bewaring van personen die om internationale bescherming verzoeken 
(procedurerichtlijn en opvangrichtlijn) en omtrent de bewaring van illegaal verblijvende derdelanders 

143|  Artikel 46, lid 5, van de procedurerichtlijn.

144|  Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Servië betreffende de overname van personen die zonder 
vergunning op het grondgebied verblijven (PB 2007, L 334, blz. 45).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:367
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(terugkeerrichtlijn). In dit verband heeft het Hof om te beginnen geoordeeld dat het onderbrengen van de 
belanghebbenden in deze transitzone moet worden beschouwd als een bewaringsmaatregel. Ter onderbouwing 
van deze vaststelling heeft het verduidelijkt dat met het begrip „bewaring”, dat in de context van de verschillende 
genoemde richtlijnen steeds dezelfde betekenis heeft, een dwangmaatregel wordt bedoeld die veronderstelt 
dat de belanghebbende niet slechts in zijn bewegingsvrijheid wordt beperkt, maar dat hem deze wordt 
ontnomen, en waarbij hij wordt afgezonderd van de rest van de bevolking doordat hem wordt bevolen 
permanent op een beperkt en afgesloten terrein te blijven. Volgens het Hof zijn de omstandigheden in de 
Röszke-transitzone vergelijkbaar met vrijheidsbeneming, met name omdat de belanghebbenden deze zone 
niet op rechtmatige wijze in welke richting dan ook vrijwillig kunnen verlaten. In het bijzonder kunnen zij niet 
naar Servië vertrekken, want als zij dat proberen wordt dat ten eerste door de Servische autoriteiten als 
onrechtmatig aangemerkt waardoor hun sancties dreigen te worden opgelegd, en ten tweede dreigen zij 
dan elke mogelijkheid te verliezen om in Hongarije de vluchtelingenstatus te krijgen.

Het Hof heeft vervolgens onderzocht of deze bewaring in overeenstemming is met de in het Unierecht 
gestelde vereisten. Met betrekking tot de voorwaarden waaronder iemand in bewaring kan worden gehouden, 
heeft het Hof geoordeeld dat op grond van respectievelijk artikel 8 van de opvangrichtlijn en artikel 15 van 
de terugkeerrichtlijn noch een persoon die om internationale bescherming verzoekt noch een derdelander 
jegens wie een terugkeerbesluit is uitgevaardigd in bewaring mag worden gehouden enkel omdat hij niet in 
zijn behoeften kan voorzien. Het Hof heeft daaraan toegevoegd dat de artikelen 8 en 9 van de opvangrichtlijn 
en artikel 15 van de terugkeerrichtlijn eraan in de weg staan dat een persoon die om internationale bescherming 
verzoekt respectievelijk een derdelander jegens wie een terugkeerbesluit is uitgevaardigd, in bewaring wordt 
gehouden zonder dat voorafgaand een met redenen omkleed besluit is vastgesteld waarin deze bewaring 
wordt gelast en zonder dat de noodzaak en de evenredigheid van een dergelijke maatregel zijn onderzocht.

Het Hof heeft tevens meer duidelijkheid verschaft over de voorwaarden waaronder de bewaring kan worden 
voortgezet en, meer in het bijzonder, over de duur ervan. Met betrekking tot personen die om internationale 
bescherming verzoeken, heeft het geoordeeld dat artikel 9 van de opvangrichtlijn de lidstaten er niet toe 
verplicht om een maximumduur voor de bewaring vast te stellen. Hun nationale recht moet echter waarborgen 
dat de bewaring slechts voortduurt zolang de rechtvaardigingsgrond daarvoor van toepassing blijft, en dat 
de bestuurlijke procedures in verband met deze grond zorgvuldig worden uitgevoerd. Wat daarentegen 
derdelanders betreft jegens wie een terugkeerbesluit is uitgevaardigd, volgt uit artikel 15 van de terugkeerrichtlijn 
dat hun bewaring, zelfs na verlenging, niet langer dan achttien maanden mag duren en niet langer mag 
voortduren dan de voortvarend uitgevoerde voorbereiding van de verwijdering.

Voorts moet met betrekking tot de bewaring van personen die om internationale bescherming verzoeken, 
in de bijzondere situatie dat zij in een transitzone worden bewaard, tevens rekening worden gehouden met 
artikel 43 van de procedurerichtlijn. Volgens deze bepaling kunnen de lidstaten personen die om internationale 
bescherming verzoeken, de verplichting opleggen om aan hun grenzen of in een van hun transitzones te 
verblijven teneinde – alvorens te beslissen over het recht van deze verzoekers op toegang tot hun grondgebied 
– onder meer te onderzoeken of het verzoek van laatstgenoemden wel ontvankelijk is. Niettemin moet binnen 
vier weken een beslissing worden genomen, omdat de betrokken lidstaat de verzoeker anders toegang tot 
zijn grondgebied moet verlenen en diens verzoek volgens de gewone procedure moet behandelen. Dus 
hoewel de lidstaten in het kader van de in dit artikel 43 bedoelde procedure personen die om internationale 
bescherming verzoeken en zich aan hun grenzen melden in bewaring kunnen houden, kan deze bewaring 
in geen geval langer duren dan vier weken, te rekenen vanaf de datum waarop het verzoek is ingediend.

Ten slotte heeft het Hof geoordeeld dat de rechtmatigheid van een bewaringsmaatregel, zoals de bewaring 
van een persoon in een transitzone, overeenkomstig respectievelijk artikel 9 van de opvangrichtlijn en 
artikel 15 van de terugkeerrichtlijn door de rechter moet kunnen worden getoetst. Bij gebreke van nationale 
bepalingen waarin een dergelijke toetsing is vastgelegd, moet de nationale rechter zich dus op grond van 
het beginsel van voorrang van het Unierecht en het recht op effectieve rechterlijke bescherming bevoegd 
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verklaren om hieromtrent uitspraak te doen. Bovendien moet de nationale rechter, indien hij na zijn toetsing 
van oordeel is dat de betrokken bewaringsmaatregel in strijd is met het Unierecht, zijn beslissing in de plaats 
kunnen stellen van die van de bestuurlijke autoriteit die de bewaring heeft bevolen, en de onmiddellijke 
vrijlating van de betrokkenen kunnen bevelen of eventueel een alternatief voor de bewaring kunnen opleggen.

Bovendien moet de persoon die om internationale bescherming verzoekt en wiens als onrechtmatig 
aangemerkte bewaring is beëindigd, aanspraak kunnen maken op de materiële opvangvoorzieningen waarop 
hij tijdens de behandeling van zijn verzoek recht heeft. In het bijzonder volgt uit artikel 17 van de opvangrichtlijn 
dat hij, als hij niet over bestaansmiddelen beschikt, recht heeft op een uitkering waarmee hij een onderkomen 
kan bekostigen, of op huisvesting in natura. Artikel 26 van de opvangrichtlijn bepaalt hiertoe dat een dergelijke 
persoon bij een rechter beroep moet kunnen instellen dat ertoe strekt te waarborgen dat hij gebruik kan 
maken van dit recht op onderdak. Deze rechter heeft de mogelijkheid om in afwachting van zijn definitieve 
beslissing voorlopige maatregelen te gelasten. Wanneer krachtens het nationale recht geen andere rechterlijke 
instantie bevoegd is, moet de aangezochte rechter zich wederom op grond van het beginsel van voorrang 
van het Unierecht en het recht op effectieve rechterlijke bescherming bevoegd verklaren om kennis te nemen 
van het beroep dat ertoe strekt dit recht op onderdak te waarborgen.

In de tweede plaats heeft het Hof zich uitgesproken over de bevoegdheid van de nationale rechter om kennis 
te nemen van het beroep tot nietigverklaring van de belanghebbenden tegen de besluiten waarbij hun 
bezwaar tegen de wijziging van het land waarheen zij dienden terug te keren, is afgewezen. In dit verband 
heeft het Hof uiteengezet dat een besluit waarbij het land van bestemming dat in het aanvankelijke 
terugkeerbesluit vermeld stond, wordt gewijzigd, zo essentieel is dat het als een nieuw terugkeerbesluit moet 
worden beschouwd. Krachtens artikel 13 van de terugkeerrichtlijn moeten de adressaten van een dergelijk 
besluit dus beschikken over een doeltreffend rechtsmiddel daartegen, dat tevens in overeenstemming moet 
zijn met het recht op effectieve rechterlijke bescherming, dat wordt gewaarborgd door artikel 47 van het 
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: „Handvest”). Tegen deze achtergrond heeft 
het Hof eraan herinnerd dat de lidstaten weliswaar kunnen bepalen dat de terugkeerbesluiten moeten 
worden betwist bij andere dan rechterlijke autoriteiten, maar dat de adressaat van een terugkeerbesluit dat 
door een bestuurlijke autoriteit is vastgesteld, in een bepaalde fase van de procedure de rechtmatigheid 
daarvan moet kunnen betwisten voor ten minste één rechterlijke instantie. In het onderhavige geval heeft 
het Hof opgemerkt dat de belanghebbenden slechts konden opkomen tegen de besluiten van de 
vreemdelingenautoriteit waarbij hun land van terugkeer werd gewijzigd door bezwaar aan te tekenen bij de 
asielautoriteit en dat een latere rechterlijke toetsing niet was gewaarborgd. De asielautoriteit, die onder het 
gezag staat van de minister die verantwoordelijk is voor politieaangelegenheden, behoort tot de uitvoerende 
macht, zodat zij niet voldoet aan de onafhankelijkheidsvoorwaarde die wordt gesteld aan een rechterlijke 
instantie in de zin van artikel 47 van het Handvest. In dergelijke omstandigheden moet de aangezochte 
nationale rechterlijke instantie zich op grond van het beginsel van voorrang van het Unierecht en het recht 
op effectieve rechterlijke bescherming bevoegd verklaren om kennis te nemen van een beroep dat ertoe 
strekt een terugkeerbesluit te betwisten waarbij het aanvankelijke land van bestemming wordt gewijzigd, 
en moet deze rechterlijke instantie indien nodig elke nationale bepaling die haar dat verbiedt buiten toepassing 
laten.

In de derde plaats heeft het Hof de in de Hongaarse regeling vastgelegde niet-ontvankelijkheidsgrond 
onderzocht waarmee de afwijzing van de asielverzoeken werd gerechtvaardigd. Deze regeling maakt een 
dergelijke afwijzing mogelijk wanneer de verzoeker in Hongarije is aangekomen via een als „veilig doorreisland” 
aangemerkt land waar hij niet is blootgesteld aan vervolging of aan gevaar voor ernstige schade of waar een 
toereikend beschermingsniveau wordt gewaarborgd. Onder verwijzing naar zijn recente rechtspraak145 heeft 

145|  Arrest van het Hof van 19 maart 2020, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa) (C-564/18, EU:C:2020:218).
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het Hof eerst bevestigd dat een dergelijke grond in strijd is met artikel 33 van de procedurerichtlijn en daarna 
verduidelijkt wat de gevolgen voor de asielprocedure zijn, voor zover de afwijzing van de asielverzoeken van 
de betrokkenen op basis van deze onrechtmatige grond reeds is bevestigd in een onherroepelijke rechterlijke 
beslissing. Volgens het Hof volgt in een dergelijk geval uit de procedurerichtlijn, in samenhang met in het 
bijzonder artikel 18 van het Handvest, dat het recht op asiel waarborgt, dat de autoriteit die de asielverzoeken 
heeft afgewezen, niet gehouden is om die ambtshalve opnieuw te onderzoeken. De belanghebbenden kunnen 
evenwel altijd een nieuw verzoek indienen dat moet worden aangemerkt als een „volgend verzoek” in de zin 
van de procedurerichtlijn. Artikel 33 van deze richtlijn bepaalt weliswaar dat een volgend verzoek waarin 
geen nieuwe elementen of bevindingen aan de orde komen niet-ontvankelijk kan worden verklaard, maar 
het bestaan van een arrest van het Hof waarin wordt vastgesteld dat een in een nationale regeling opgenomen 
niet-ontvankelijkheidsgrond in strijd is met het Unierecht, moet als een nieuw element worden beschouwd. 
Bovendien heeft het Hof meer algemeen geoordeeld dat de niet-ontvankelijkheidsgrond van artikel 33 van 
deze richtlijn niet van toepassing is wanneer de asielautoriteit vaststelt dat de definitieve afwijzing van het 
eerste asielverzoek in strijd was met het Unierecht. Deze vaststelling is onontkoombaar wanneer deze 
strijdigheid, zoals in de onderhavige zaak, voortvloeit uit een arrest van het Hof of ook wanneer zij incidenteel 
is vastgesteld door een nationale rechterlijke instantie.

In het arrest Ministerio Fiscal (Autoriteit die wellicht verzoeken om internationale bescherming ontvangt) 
(C-36/20 PPU, EU:C:2020:495) van 25 juni 2020, dat in het kader van de prejudiciële spoedprocedure (PPU) is 
gewezen, heeft het Hof geoordeeld dat een onderzoeksrechter die uitspraak moet doen over de inbewaringstelling 
van een illegaal verblijvende onderdaan van een derde land, valt onder het begrip „andere autoriteiten” in 
de zin van artikel 6, lid 1, tweede alinea, van de procedurerichtlijn die wellicht verzoeken om internationale 
bescherming ontvangen, maar krachtens het nationale recht niet bevoegd zijn om deze te registreren. In die 
hoedanigheid moet een dergelijke onderzoeksrechter de verzoeker in kennis stellen van de concrete regels 
voor de indiening van een dergelijk verzoek. Het Hof heeft eveneens voor recht verklaard dat een aanvrager 
van internationale bescherming niet in bewaring kan worden gesteld op grond van de overweging dat het 
onmogelijk is om onderdak voor hem te vinden in een humanitair opvangcentrum.

Op 12 december 2019 werd een bootje met 45 onderdanen van derde landen, onder wie VL, een Malinees, 
door de Spaanse maritieme reddingsdiensten onderschept bij het eiland Gran Canaria (Spanje), waar zij aan 
wal zijn gebracht. De volgende dag heeft een administratieve autoriteit de verwijdering van deze onderdanen 
gelast en de Juzgado de Instrucción n° 3 de San Bartolomé de Tirajana (onderzoeksrechtbank nr. 3 San 
Bartolomé de Tirajana, Spanje) verzocht om hen in een inrichting voor bewaring te plaatsen. Nadat VL door 
deze rechter over zijn rechten was geïnformeerd, heeft hij hem zijn voornemen kenbaar gemaakt om 
internationale bescherming aan te vragen. Aangezien er niet voldoende plaatsen beschikbaar waren in een 
humanitair opvangcentrum, heeft deze rechter de inbewaringstelling van VL in een inrichting voor 
vreemdelingenbewaring gelast, waar zijn verzoek om internationale bescherming in behandeling moest 
worden genomen. Daarop heeft VL bij voornoemde rechter beroep ingesteld tegen de beschikking van 
inbewaringstelling omdat deze volgens hem in strijd was met de procedurerichtlijn en met de opvangrichtlijn. 
In het kader van dit beroep heeft die rechter het Hof om een prejudiciële beslissing verzocht over met name 
de vraag of hij onder het begrip „andere autoriteiten” in de zin van artikel 6, lid 1, tweede alinea, van de 
procedurerichtlijn valt en of hij derhalve verzoeken om internationale bescherming in ontvangst kan nemen. 
Daarnaast heeft hij het Hof ook gevraagd of de inbewaringstelling van VL rechtmatig was.

In de eerste plaats heeft het Hof verduidelijkt dat de letterlijke uitlegging van het begrip „andere autoriteiten 
die wellicht [verzoeken om internationale bescherming] ontvangen” in de zin van deze bepaling, en in het 
bijzonder de keuze voor het adjectief „andere”, aantoont dat de Uniewetgever een ruime opvatting wilde 
hanteren van de autoriteiten die dergelijke verzoeken kunnen ontvangen, ook al zijn zij niet bevoegd om 
deze te registreren. Deze uitdrukking kan bijgevolg betrekking hebben op zowel administratieve als gerechtelijke 
autoriteiten. Voor deze vaststelling kan bevestiging worden gevonden in een contextuele uitlegging van deze 
bepaling. Een van de doelstellingen van de procedurerichtlijn bestaat er immers in een daadwerkelijke 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:495
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toegang – dat wil zeggen een zo gemakkelijk mogelijke toegang – tot de procedure voor de toekenning van 
internationale bescherming te waarborgen. Wanneer het een rechterlijke instantie verboden zou zijn om 
verzoeken om internationale bescherming in ontvangst te nemen, zou dat een belemmering vormen voor 
de verwezenlijking van deze doelstelling, in het bijzonder in zeer snelle procedures, waarin het verhoor van 
de verzoeker door een rechter de eerste gelegenheid kan zijn om het recht om een dergelijk verzoek te doen, 
geldend te maken. Het Hof heeft dan ook geoordeeld dat een onderzoeksrechter die uitspraak moet doen 
over de bewaring van een illegaal verblijvende onderdaan van een derde land met het oog op refoulement, 
behoort tot de „andere autoriteiten” die wellicht verzoeken om internationale bescherming ontvangen.

In de tweede plaats is het Hof ingegaan op de verplichtingen die rusten op een dergelijke onderzoeksrechter 
in zijn hoedanigheid van „andere autoriteit”. Het Hof heeft geoordeeld dat de betreffende onderzoeksrechter 
op grond van artikel 6, lid 1, tweede en derde alinea, van de procedurerichtlijn gehouden is om aanvragers 
van internationale bescherming informatie te verstrekken over de concrete regels voor de indiening van een 
dergelijk verzoek. Deze rechter neemt dus de voorschriften van deze richtlijn in acht wanneer hij het initiatief 
neemt om een onderdaan van een derde land in kennis te stellen van zijn recht om internationale bescherming 
aan te vragen. Wanneer een dergelijke onderdaan bij een onderzoeksrechter te kennen heeft gegeven zo’n 
verzoek te willen doen, moet deze rechter diens dossier ter registratie van het verzoek doorzenden aan de 
bevoegde autoriteit, zodat de betrokkene gebruik kan maken van de materiële opvangvoorzieningen en 
gezondheidszorg als bedoeld in artikel 17 van de opvangrichtlijn.

In de derde plaats heeft het Hof onderzocht of de inbewaringstelling van VL verenigbaar was met de 
procedure- en de opvangrichtlijn. Het Hof heeft om te beginnen opgemerkt dat uit deze richtlijnen volgt dat 
het begrip „persoon die om internationale bescherming verzoekt” ruim moet worden opgevat, zodat een 
onderdaan van een derde land deze hoedanigheid verkrijgt zodra hij een verzoek om internationale bescherming 
doet. Het heeft voorts benadrukt dat geen administratieve formaliteiten vereist zijn om een verzoek om 
internationale bescherming te „doen”. Het feit dat een onderdaan van een derde land bij een „andere 
autoriteit”, zoals een onderzoeksrechter, te kennen geeft internationale bescherming te willen aanvragen, 
volstaat dan ook om hem de hoedanigheid van aanvrager van internationale bescherming te verlenen.

Bijgevolg werden de voorwaarden voor inbewaringstelling van VL vanaf de indiening van zijn verzoek om 
internationale bescherming geregeld door artikel 26, lid 1, van de procedurerichtlijn en artikel 8, lid 1, van 
de opvangrichtlijn. Uit deze bepalingen, in onderlinge samenhang gelezen, volgt dat de lidstaten een persoon 
niet in bewaring mogen houden uitsluitend omdat hij om internationale bescherming verzoekt, en dat de 
gronden voor en de voorwaarden met betrekking tot bewaring alsook de waarborgen voor in bewaring 
gehouden verzoekers in overeenstemming moeten zijn met de opvangrichtlijn. Aangezien artikel 8, lid 3, 
eerste alinea, van laatstgenoemde richtlijn een uitputtende opsomming bevat van de gronden die bewaring 
kunnen rechtvaardigen en de onmogelijkheid om voor een aanvrager van internationale bescherming 
onderdak te vinden in een humanitair opvangcentrum met geen enkele van de zes in deze bepaling genoemde 
gronden voor bewaring overeenkomt, was de inbewaringstelling van VL in de onderhavige zaak in strijd met 
de voorschriften van de opvangrichtlijn.

In het arrest Addis (C-517/17, EU:C:2020:579) van 16 juli 2020 heeft het Hof geoordeeld dat de artikelen 14 en 
34 van de procedurerichtlijn in de weg staan aan een regeling op grond waarvan de niet-nakoming van de 
verplichting om de persoon die om internationale bescherming verzoekt in de gelegenheid te stellen om 
persoonlijk gehoord te worden voordat zijn verzoek niet-ontvankelijk wordt verklaard omdat een andere 
lidstaat al internationale bescherming heeft toegekend146, niet leidt tot de nietigverklaring van die beslissing 
en de terugverwijzing van de zaak naar de beslissingsautoriteit. Volgens het Hof is dat alleen anders wanneer 

146|  Artikel 33, lid 2, onder a), van de „procedurerichtlijn”.
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de verzoeker in het kader van de beroepsprocedure tegen een dergelijke beslissing de mogelijkheid heeft 
persoonlijk al zijn argumenten tegen die beslissing uiteen te zetten tijdens een gehoor dat de in artikel 15 
van die richtlijn genoemde toepasselijke voorwaarden en fundamentele waarborgen eerbiedigt, en deze 
argumenten die beslissing niet kunnen wijzigen.

In september 2011 is verzoeker in het hoofdgeding, die heeft verklaard Eritrees staatsburger te zijn, Duitsland 
binnengekomen en heeft hij daar de vluchtelingenstatus aangevraagd. Doordat hij in eerste instantie niet 
kon worden geïdentificeerd aan de hand van zijn vingerafdrukken omdat deze waren verminkt, is pas in 
januari 2013 aan het licht gekomen dat hem al eerder in Italië de vluchtelingenstatus was toegekend. Bij 
beslissing van 18 februari 2013 heeft het Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (federaal bureau voor 
migratie en vluchtelingen, Duitsland; hierna: „Bundesamt) het asielverzoek van verzoeker in het hoofdgeding 
niet-ontvankelijk verklaard en zijn uitzetting naar Italië gelast. Het tegen die beslissing ingestelde beroep is 
in eerste aanleg verworpen. In hoger beroep is de maatregel tot uitzetting naar Italië evenwel nietig verklaard, 
omdat niet vaststond dat de Italiaanse Republiek nog steeds bereid was verzoeker terug te nemen nadat de 
verblijfsvergunning en het reisdocument die door de Italiaanse autoriteiten aan hem waren afgegeven, op 
5 februari 2015 waren verlopen. Het beroep is verworpen voor het overige. Verzoeker in het hoofdgeding 
heeft tegen deze uitspraak beroep in Revision ingesteld bij het Bundesverwaltungsgericht (hoogste federale 
bestuursrechter, Duitsland), voornamelijk met het betoog dat het Bundesamt niet had mogen afzien van 
een persoonlijk onderhoud met hem alvorens de beslissing van 18 februari 2013 vast te stellen.

Het Hof heeft allereerst benadrukt dat de procedurerichtlijn ondubbelzinnig de verplichting oplegt om een 
persoon die om internationale bescherming verzoekt in de gelegenheid te stellen persoonlijk gehoord te 
worden alvorens op zijn verzoek wordt beslist, en dat deze verplichting geldt voor zowel beslissingen over 
de ontvankelijkheid als voor beslissingen ten gronde.

Het Hof heeft opgemerkt dat, wanneer de beslissingsautoriteit voornemens is een verzoek om internationale 
bescherming niet-ontvankelijk te verklaren omdat al internationale bescherming is verleend door een andere 
lidstaat, het persoonlijk onderhoud over de ontvankelijkheid van het verzoek vooral tot doel heeft om de 
verzoeker de mogelijkheid te bieden alle voor zijn specifieke situatie kenmerkende elementen uiteen te 
zetten. Aldus kan deze autoriteit de specifieke situatie van de verzoeker en diens mate van kwetsbaarheid 
beoordelen en uitsluiten dat hij in geval van overbrenging naar die andere lidstaat een ernstig risico loopt 
een onmenselijke of vernederende behandeling te ondergaan in de zin van artikel 4 van het Handvest.

In deze context heeft het Hof eraan herinnerd dat wanneer de autoriteiten van een lidstaat beschikken over 
gegevens die de verzoeker heeft overgelegd om aan te tonen dat er een dergelijk risico bestaat in de lidstaat 
die reeds internationale bescherming heeft verleend, zij ertoe zijn gehouden om op basis van objectieve, 
betrouwbare, nauwkeurige en naar behoren bijgewerkte gegevens en met inachtneming van het door het 
Unierecht gewaarborgde niveau van bescherming van de grondrechten te beoordelen of er daadwerkelijk 
sprake is van tekortkomingen die hetzij structureel of algemeen zijn, hetzij bepaalde groepen van personen 
raken. Voorts kan niet volledig worden uitgesloten dat een persoon die om internationale bescherming 
verzoekt, kan aantonen dat sprake is van buitengewone omstandigheden die specifiek hemzelf betreffen en 
die ertoe kunnen leiden dat hij bij terugzending naar de lidstaat die hem reeds internationale bescherming 
heeft toegekend, wegens zijn bijzondere kwetsbaarheid wordt blootgesteld aan een risico op een behandeling 
die strijdig is met artikel 4 van het Handvest.

Vervolgens heeft het Hof opgemerkt dat slechts in het geval van een volgend verzoek kan worden afgeweken 
van de regel dat met de verzoeker een persoonlijk onderhoud wordt gevoerd over de ontvankelijkheid van 
zijn verzoek om internationale bescherming en dat dat in casu niet het geval is. 
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Tot slot heeft het Hof met betrekking tot de juridische gevolgen van de niet-nakoming van de verplichting 
om een persoonlijk onderhoud te voeren opgemerkt dat de procedurerichtlijn deze juridische gevolgen niet 
uitdrukkelijk regelt en dat deze derhalve een aangelegenheid zijn van het nationale recht, mits het 
gelijkwaardigheidsbeginsel en het effectiviteitsbeginsel worden geëerbiedigd. Het Hof beschikt over geen 
enkele aanwijzing op grond waarvan kan worden betwijfeld dat een regeling als die in het hoofdgeding met 
het gelijkwaardigheidsbeginsel in overeenstemming is. Met betrekking tot het effectiviteitsbeginsel heeft 
het benadrukt dat het persoonlijk onderhoud in de asielprocedure volgens de Uniewetgever van fundamenteel 
belang is, en dit al vanaf de eerste aanleg voor de beslissingsautoriteit. Overigens heeft het Hof benadrukt 
dat de Uniewetgever niet alleen fundamenteel belang hecht aan het feit dat een dergelijk onderhoud wordt 
gevoerd, maar ook aan de omstandigheden waaronder dit moet plaatsvinden, om te verzekeren dat iedere 
verzoeker afhankelijk van zijn geslacht en specifieke situatie de passende procedurele waarborgen geniet.

Het Hof heeft geoordeeld dat het in deze omstandigheden onverenigbaar zou zijn met het nuttig effect van 
de procedurerichtlijn dat de rechter bij wie het rechtsmiddel is ingesteld een beslissing kan bevestigen die 
de beslissingsautoriteit heeft genomen zonder daarbij de verplichting na te komen om de verzoeker in de 
gelegenheid te stellen persoonlijk gehoord te worden over zijn verzoek om internationale bescherming, 
zonder dat hij zelf de verzoeker hoort met inachtneming van de in het specifieke geval toepasselijke voorwaarden 
en fundamentele waarborgen. Zonder een dergelijk gehoor zou het recht van de verzoeker op een persoonlijk 
onderhoud onder omstandigheden die de vertrouwelijkheid naar behoren waarborgen en hem in staat 
stellen de gronden voor zijn verzoek uitvoerig uiteen te zetten, immers in geen enkel stadium van de 
asielprocedure worden verzekerd.

Het Hof heeft benadrukt dat het verzuim om verzoeker te horen niet kan worden ondervangen door de 
mogelijkheid voor de verzoeker om bij zijn rechtsmiddel schriftelijk de elementen uiteen te zetten die de 
geldigheid van de beslissing om zijn verzoek om internationale bescherming niet ontvankelijk te verklaren 
ondergraven, en evenmin door de verplichting voor de beslissingsautoriteit en de rechter bij wie het 
rechtsmiddel is ingediend om alle relevante feiten ambtshalve te onderzoeken. Volgens het Hof is het aan 
de verwijzende rechter om na te gaan of in het kader van het hoofdgeding aan de verzoeker de mogelijkheid 
is of nog kan worden geboden om met volledige inachtneming van de toepasselijke voorwaarden en 
fundamentele waarborgen te worden gehoord, teneinde hem in staat te stellen persoonlijk, in een taal die 
hij beheerst, zijn standpunt uiteen te zetten.

3. Immigratiebeleid: visumaanvragen

In het op 24 november 2020 gewezen arrest Minister van Buitenlandse Zaken (gevoegde zaken C-225/19 en 
C-226/19, EU:C:2020:951) heeft het Hof (Grote kamer) uitspraak gedaan in een zaak waarin een Egyptisch 
staatsburger die in zijn land van herkomst woont (zaak C-225/19), en een Syrisch staatsburger die in Saudi-
Arabië woont (zaak C-226/19), bij de Minister van Buitenlandse Zaken (Nederland; hierna: „minister”) aanvragen 
voor een Schengenvisum147 hadden ingediend om hun respectieve in Nederland wonende familieleden te 
kunnen bezoeken. Hun aanvragen waren echter afgewezen. Deze afwijzing was hun overeenkomstig de 
Visumcode meegedeeld door middel van een standaardformulier148 met elf vakjes, waarvan er een of meer 

147|  Visum voor de doorreis over het grondgebied van de lidstaten of een voorgenomen verblijf op het grondgebied van de lidstaten 
van ten hoogste drie maanden binnen een periode van zes maanden. Dit visum wordt door een lidstaat afgegeven overeenkomstig 
verordening (EG) nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke 
Visumcode, zoals gewijzigd bij verordening (EU) nr. 610/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 (PB 2009, 
L 243, blz. 1; hierna: „Visumcode”).

148|  Het in bijlage VI bij de Visumcode opgenomen formulier, waarnaar wordt verwezen in artikel 32, lid 2, van die code.
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kunnen worden aangekruist om aan te duiden op welke grond de weigering berust. In dit geval was het zesde 
vakje aangekruist, wat betekent dat de visa waren geweigerd omdat de betrokkenen werden beschouwd als 
een bedreiging van de openbare orde, de binnenlandse veiligheid, de volksgezondheid of de internationale 
betrekkingen van een lidstaat149. Deze weigeringen waren het gevolg van bezwaren van Hongarije en Duitsland, 
die vooraf door de Nederlandse autoriteiten waren geraadpleegd in het kader van de in de Visumcode 
geregelde procedure150. Het standaardformulier maakte het voor de betrokkenen echter niet duidelijk welke 
lidstaten bezwaar hadden gemaakt, noch om welke van de vier mogelijke weigeringsgronden (bedreiging 
van de openbare orde, de binnenlandse veiligheid, de volksgezondheid of de internationale betrekkingen) 
het precies ging, en evenmin om welke redenen zij als een dergelijke bedreiging werden beschouwd.

De betrokkenen hebben bezwaar gemaakt bij de minister, die deze bezwaren heeft afgewezen. Zij hebben 
vervolgens beroep151 ingesteld bij de rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (Nederland), en aangevoerd 
dat zij geen effectieve rechterlijke bescherming genoten omdat ze niet in staat waren om deze besluiten van 
de minister inhoudelijk te betwisten. Deze rechterlijke instantie heeft besloten het Hof vragen voor te leggen 
over de motivering waarmee een beslissing tot weigering van een visum gepaard moet gaan wanneer deze 
weigering wordt gerechtvaardigd door een bezwaar van een andere lidstaat, alsook over de mogelijkheid 
om deze weigeringsgrond door de rechter te laten toetsen in het kader van het beroep tegen de beslissing 
tot weigering van een visum, en over de omvang van een dergelijke toetsing.

In de eerste plaats heeft het Hof van geoordeeld dat de lidstaat die wegens een bezwaar van een andere 
lidstaat een beslissing tot weigering van een visum heeft genomen, in die beslissing moet vermelden welke 
lidstaat bezwaar heeft gemaakt, en de specifieke weigeringsgrond moet vermelden die op dit bezwaar is 
gebaseerd, in voorkomend geval met een korte weergave van de redenen voor dat bezwaar.

In dit verband benadrukte het Hof dat de kenmerken van een beroep tegen een beslissing tot weigering van 
een visum moeten worden bepaald overeenkomstig artikel 47 van het Handvest, dat het recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte waarborgt. Dit recht vereist dat de belanghebbende kennis kan nemen 
van de gronden waarop het tegen hem genomen besluit is gebaseerd, hetzij door lezing van het besluit zelf, 
hetzij doordat deze gronden hem op zijn verzoek worden meegedeeld. Voorts wees het Hof erop dat, ook 
al is de motivering bij het zesde vakje van het standaardformulier vooraf vastgesteld, de bevoegde nationale 
autoriteit de noodzakelijke informatie moet vermelden in de rubriek „Opmerkingen”. Bovendien merkte het 
Hof op dat er een nieuw standaardformulier bestaat waarin thans onderscheid wordt gemaakt tussen de 
verschillende weigeringsgronden die voorheen als één geheel werden vermeld.152

In de tweede plaats was het Hof van oordeel dat de gerechten van de lidstaat die wegens een bezwaar van 
een andere lidstaat een beslissing tot weigering van een visum heeft genomen, niet de materiële rechtmatigheid 
van dat bezwaar kunnen toetsen. Daarom moet de lidstaat die de beslissing tot weigering van een visum 
heeft genomen, in die beslissing ook aangeven tot welke autoriteit die aanvrager zich kan wenden om te 
vernemen welke beroepsmogelijkheden daartoe beschikbaar zijn in de lidstaat die bezwaar heeft gemaakt.

149|   De in artikel 32, lid 1, onder a), vi), van de Visumcode genoemde weigeringsgrond.

150|   De in artikel 22 van de Visumcode geregelde procedure van voorafgaande raadpleging.

151|   Beroep bedoeld in van artikel 32, lid 3, van de Visumcode.

152|  Bijlage III bij verordening (EU) 2019/1155 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van verordening 
nr. 810/2009 (PB 2019, L 188, blz. 25).
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Om tot deze slotsom te komen, heeft het Hof om te beginnen vastgesteld dat de rechterlijke toetsing door 
de gerechten van de lidstaat die de beslissing tot weigering van een visum heeft genomen weliswaar betrekking 
heeft op de rechtmatigheid van die beslissing, maar dat de bevoegde nationale autoriteiten bij het onderzoek 
van visumaanvragen over een ruime beoordelingsmarge beschikken ten aanzien van de toepassingsvoorwaarden 
voor de in de Visumcode bedoelde weigeringsgronden en de beoordeling van de relevante feiten. De 
rechterlijke toetsing van deze beoordelingsmarge is beperkt tot de vraag of de bestreden beslissing op een 
voldoende solide feitelijke grondslag is gebaseerd en niet kennelijk onjuist is. Wanneer de beslissing tot 
weigering van een visum wordt gerechtvaardigd door het feit dat een andere lidstaat bezwaar heeft gemaakt 
tegen de afgifte ervan, moeten de gerechten van de lidstaat die deze beslissing heeft genomen zich ervan 
kunnen vergewissen dat de in de Visumcode geregelde procedure van voorafgaande raadpleging van de 
andere lidstaten correct is verlopen, en moeten zij in het bijzonder kunnen nagaan of de aanvrager terecht 
is aangewezen als degene op wie het betrokken bezwaar betrekking heeft. Bovendien moeten deze gerechten 
kunnen nagaan of de procedurele waarborgen, zoals de motiveringsplicht, in acht zijn genomen. De toetsing 
van de gegrondheid van het door een andere lidstaat gemaakte bezwaar moet daarentegen worden uitgevoerd 
door de gerechten van die andere lidstaat.

IX. Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken

1.  Verordeningen nr. 44/2001 en nr. 1215/2012 betreffende de 
rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van 
beslissingen in burgerlijke en handelszaken

In het arrest Rina (C-641/18, EU:C:2020:349) van 7 mei 2020 heeft het Hof in de eerste plaats geoordeeld dat 
een beroep tot schadevergoeding tegen privaatrechtelijke rechtspersonen die als gedelegeerden voor 
rekening van een derde staat schepen classificeren en certificeren, onder het begrip „burgerlijke en handelszaken” 
in de zin van artikel 1, lid 1, van verordening nr. 44/2001153 (hierna: „Brussel I-verordening”) en derhalve 
binnen de werkingssfeer van die verordening valt, omdat die activiteiten niet worden uitgeoefend krachtens 
bevoegdheden van openbaar gezag in de zin van het Unierecht. In de tweede plaats heeft het erop gewezen 
dat het internationaal-gewoonterechtelijk beginsel van immuniteit van rechtsmacht zich er niet tegen verzet 
dat de aangezochte nationale rechter de rechtsbevoegdheid waarin voornoemde verordening voorziet 
uitoefent in een geding betreffende een dergelijk beroep, wanneer die rechter vaststelt dat de betrokken 
entiteiten geen bevoegdheden van openbaar gezag hebben uitgeoefend in de zin van het internationaal 
recht.

In 2006 heeft het onder de vlag van de Republiek Panama varende schip Al Salam Boccaccio ’98 schipbreuk 
geleden, waarbij meer dan 1 000 slachtoffers zijn gevallen. De nabestaanden van de slachtoffers en de 
overlevenden van de schipbreuk hebben bij de Tribunale di Genova (rechter in eerste aanleg Genua, Italië) 
een beroep ingesteld tegen de in Genua gevestigde vennootschappen die het gezonken schip hebben 
geclassificeerd en gecertificeerd, namelijk Rina SpA en Ente Registro Italiano Navale (hierna samen: „Rina”). 

153|  Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de 
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB 2001, L 12, blz. 1). Deze bepaling bepaalt onder meer dat 
deze verordening wordt toegepast in burgerlijke en handelszaken.
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De verzoekers vorderen vergoeding van de materiële en immateriële schade waarvoor Rina eventueel 
civielrechtelijk aansprakelijk is, en betogen dat de door Rina uitgevoerde classificatie en certificering aan de 
oorsprong liggen van de schipbreuk. Rina beroept zich op de onbevoegdheid van de aangezochte rechter 
op grond van het beginsel van immuniteit van rechtsmacht, omdat de door haar ondernomen classificatie- 
en certificeringsactiviteiten aan haar zijn gedelegeerd door de Republiek Panama en daarin dus de soevereine 
prerogatieven van de delegerende staat tot uiting komen. De aangezochte rechter twijfelt of de Italiaanse 
gerechten bevoegd zijn en heeft daarom een prejudiciële vraag gesteld.

Het Hof heeft zich in de eerste plaats gebogen over de uitlegging van het begrip „burgerlijke en handelszaken” 
in de zin van artikel 1, lid 1, van de Brussel I-verordening in het licht van de door Rina als gedelegeerde voor 
rekening van de Republiek Panama uitgevoerde classificatie- en certificeringsactiviteiten, om vast te stellen 
of de Italiaanse gerechten krachtens artikel 2, lid 1, van deze verordening154 bevoegd zijn. Het Hof heeft om 
te beginnen in herinnering gebracht dat, ofschoon bepaalde geschillen tussen een overheidsinstantie en 
een particulier binnen de werkingssfeer van de Brussel I-verordening kunnen vallen wanneer het beroep in 
rechte betrekking heeft op handelingen die niet krachtens openbaar gezag worden uitgevoerd (acta jure 
gestionis), dit anders is wanneer het overheidsorgaan handelt in de uitoefening van openbaar gezag (acta 
jure imperii). In dit verband heeft het Hof opgemerkt dat het niet relevant is dat bepaalde activiteiten door 
een staat zijn gedelegeerd. Het enkele feit dat bepaalde bevoegdheden krachtens een overheidsbesluit zijn 
gedelegeerd houdt immers niet in dat die bevoegdheden jure imperii zouden worden uitgeoefend. Dit geldt 
ook voor het feit dat de betrokken handelingen zijn verricht voor rekening en in het belang van de Republiek 
Panama, aangezien de omstandigheid dat er voor rekening van de staat wordt gehandeld niet altijd betekent 
dat er openbaar gezag wordt uitgeoefend. Voorts volstaat het feit dat bepaalde activiteiten een openbaar 
doel dienen op zich niet om die activiteiten te kwalificeren als acta jure imperii. Het Hof heeft aldus benadrukt 
dat het relevante criterium om vast te stellen of de handelingen in het hoofdgeding zijn verricht in de 
uitoefening van overheidsgezag, is of er gebruik is gemaakt van bevoegdheden die buiten het bestek vallen 
van de regels die gelden in de betrekkingen tussen particulieren. 

In dit verband heeft het Hof erop gewezen dat de door Rina verrichte classificatie- en certificeringshandelingen 
enkel bestonden in de vaststelling of het onderzochte schip voldeed aan de vereisten van de toepasselijke 
regelgeving en, zo ja, in de afgifte van de bijbehorende certificaten. De uitlegging en de keuze van de 
toepasselijke technische vereisten waren voorbehouden aan de autoriteiten van de Republiek Panama. Het 
onderzoek van het vaartuig door een classificatie- en certificeringsbureau kan er weliswaar in voorkomend 
geval toe leiden dat het certificaat van een schip wordt ingetrokken omdat dat schip niet aan die vereisten 
voldoet, maar een dergelijke intrekking vloeit niet voort uit de beslissingsbevoegdheid van die bureaus, die 
handelen in overeenstemming met een vooraf vastgesteld regelgevingskader. Dat een schip na intrekking 
van een certificaat niet meer mag varen, is het gevolg van de sanctie die door de wet wordt opgelegd. 
Dientengevolge is het Hof tot de slotsom gekomen dat, onder voorbehoud van de door de verwijzende rechter 
te verrichten verificaties, de door Rina verrichte classificatie- en certificeringshandelingen niet konden worden 
geacht te zijn verricht in de uitoefening van bevoegdheden van openbaar gezag in de zin van het Unierecht.

In de tweede plaats heeft het Hof onderzocht wat de mogelijke invloed is van de aan het internationaal-
gewoonterechtelijk beginsel van immuniteit van rechtsmacht ontleende exceptie op de toepasselijkheid van 
de Brussel I-verordening. Het Hof heeft erop gewezen dat het reeds heeft geoordeeld dat, bij de huidige 
stand van de internationale praktijk, de immuniteit van rechtsmacht van staten geen absolute waarde heeft, 
maar algemeen wordt erkend wanneer het geschil betrekking heeft op jure imperii verrichte soevereine 
handelingen. Zij kan daarentegen uitgesloten zijn indien het beroep betrekking heeft op handelingen die 

154|  Krachtens deze bepaling worden zij die woonplaats hebben op het grondgebied van een lidstaat, ongeacht hun nationaliteit, 
opgeroepen voor de gerechten van die lidstaat.
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niet onder de uitoefening van openbaar gezag vallen. De immuniteit van rechtsmacht van privaatrechtelijke 
entiteiten zoals Rina wordt niet algemeen erkend voor werkzaamheden inzake de classificatie en de certificering 
van schepen, wanneer deze niet jure imperii zijn verricht in de zin van het internationaal recht. Het Hof is 
dan ook tot de slotsom gekomen dat voornoemd beginsel zich niet verzet tegen de toepassing van de Brussel 
I-verordening in een geding zoals het onderhavige, wanneer de aangezochte rechter vaststelt dat de betrokken 
classificatie- en certificeringsbureaus geen gebruik hebben gemaakt van bevoegdheden van openbaar gezag 
in de zin van het internationaal recht.

In het arrest Wikingerhof (C-59/19, EU:C:2020:950) van 24 november 2020 heeft het Hof (Grote kamer) 
uitspraak gedaan in een zaak waarin de exploitant van een hotel in Duitsland in 2009 een overeenkomst had 
gesloten met Booking.com BV, een in Nederland gevestigde vennootschap naar Nederlands recht die een 
platform voor het reserveren van accommodatie exploiteert. Het ging hierbij om een door Booking.com 
verstrekte standaardovereenkomst waarin onder meer het volgende was bepaald: „Het hotel verklaart een 
kopie van versie 0208 van de algemene voorwaarden [...] van Booking.com te hebben ontvangen. Deze zijn 
online beschikbaar op Booking.com [...]. Het hotel bevestigt dat het de voorwaarden heeft gelezen en begrepen 
en daarmee instemt. De voorwaarden vormen een integrerend bestanddeel van deze overeenkomst [...].” 
Vervolgens heeft Booking.com haar algemene voorwaarden, die toegankelijk zijn op het Extranet van deze 
vennootschap, herhaaldelijk gewijzigd.

Wikingerhof heeft schriftelijk bezwaar gemaakt tegen de opname in de betrokken overeenkomst van een 
nieuwe versie van de algemene voorwaarden, die Booking.com op 25 juni 2015 ter kennis van haar 
contractpartners heeft gebracht. Wikingerhof was van mening dat zij, vanwege de machtspositie van Booking.
com op de markt van bemiddelingsdiensten en websites voor de reservering van accommodatie, geen andere 
keuze had dan deze overeenkomst te sluiten en de gevolgen van de latere wijzigingen van de algemene 
voorwaarden van Booking.com te ondergaan, ook al zijn bepaalde praktijken van Booking.com onbillijk en 
dus in strijd met het mededingingsrecht.

Vervolgens heeft Wikingerhof bij het Landgericht Kiel (rechter in eerste aanleg Kiel, Duitsland) een rechtsvordering 
ingesteld. Zij eiste dat het Booking.com zou worden verboden (i) om de door Wikingerhof opgegeven prijs 
zonder haar toestemming op het platform voor de reservering van accommodatie aan te duiden als een 
„voordeelprijs” of een „prijs met korting”, (ii) om haar de toegang te ontzeggen tot de contactgegevens die 
haar contractpartners op dat platform hebben meegedeeld en (iii) om de positie die het door haar geëxploiteerde 
hotel inneemt in de zoekresultaten afhankelijk te stellen van een provisie van meer dan 15 %. Het Landgericht 
Kiel kwam tot de slotsom dat het geen territoriale en internationale bevoegdheid had. Dit werd in hoger 
beroep bevestigd door het Oberlandesgericht Schleswig (rechter in tweede aanleg Schleswig, Duitsland). 
Laatstgenoemde rechter oordeelde dat, naast het feit dat aan de Duitse gerechten geen algemene bevoegdheid 
toekwam krachtens verordening nr. 1215/2012155 (hierna: „Brussel I-bis-verordening”), omdat Booking.com 
in Nederland is gevestigd, in casu noch de bijzondere bevoegdheid van het gerecht van de plaats waar de 
contractuele verbintenis is of moet worden uitgevoerd in de zin van artikel 7, punt 1, onder a), van de Brussel 
I-bis-verordening, noch de bijzondere bevoegdheid van het gerecht van de plaats van het schadebrengende 
feit in de zin van artikel 7, punt 2, van die verordening vaststond.

Wikingerhof heeft beroep in Revision ingesteld bij het Bundesgerichtshof (hoogste federale rechter in 
burgerlijke en strafzaken, Duitsland). Zij betoogde dat het Oberlandesgericht Schleswig ten onrechte heeft 
geoordeeld dat de betrokken vordering niet onder zijn bevoegdheid inzake verbintenissen uit onrechtmatige 
daad viel. Het Bundesgerichtshof heeft het Hof vervolgens om een prejudiciële beslissing verzocht.

155|  Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, 
de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB 2012, L 351, blz. 1).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:950
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Het Hof werd aldus gevraagd of artikel 7, punt 2, van de Brussel I-bis-verordening van toepassing is op een 
vordering tot staking van bepaalde gedragingen in het kader van de contractuele relatie tussen de verzoekende 
partij en de verwerende partij, die is gebaseerd op het verwijt dat laatstgenoemde in strijd met het 
mededingingsrecht misbruik maakt van een machtspositie.

In antwoord op deze vraag merkte het Hof op dat de toepasselijkheid van hetzij artikel 7, punt 1, onder a), 
van de Brussel I-bis-verordening, hetzij artikel 7, punt 2, daarvan onder meer afhangt van het onderzoek 
door de aangezochte rechter of sprake is van de specifieke in die bepalingen genoemde omstandigheden. 
Wanneer een verzoeker zich beroept op een van voornoemde regels, dient de aangezochte rechter dus na 
te gaan of de aanspraken van de verzoeker, ongeacht hoe zij naar nationaal recht worden gekwalificeerd, 
van contractuele aard zijn dan wel voortvloeien uit een onrechtmatige daad in de zin van die verordening. 
In het bijzonder moet de aangezochte rechter, teneinde een tussen de contractpartijen ingestelde vordering 
in te delen onder „verbintenissen uit overeenkomst” dan wel onder „verbintenissen uit onrechtmatige daad” 
in de zin van de Brussel I-bis-verordening, de verbintenis – „uit overeenkomst” dan wel „uit onrechtmatige 
daad” – die eraan ten grondslag ligt onderzoeken.

Zo heeft een vordering betrekking op verbintenissen uit overeenkomst in de zin van artikel 7, punt 1, onder a), 
van de Brussel I-bis-verordening, wanneer de uitlegging van de overeenkomst tussen verweerder en verzoeker 
noodzakelijk is om vast te stellen of de gedraging die laatstgenoemde verwijt aan eerstgenoemde, geoorloofd 
dan wel ongeoorloofd is. Wanneer de eiser zich in zijn verzoekschrift beroept op de regels inzake aansprakelijkheid 
uit onrechtmatige daad, te weten schending van een wettelijk opgelegde verplichting, en het niet nodig lijkt 
de inhoud van de met de verweerder gesloten overeenkomst te onderzoeken om te beoordelen of de aan 
de verweerder verweten gedraging rechtmatig of onrechtmatig is, betreft de vordering daarentegen een 
verbintenis uit onrechtmatige daad in de zin van artikel 7, punt 2, van de Brussel I-bis-verordening.

In casu beriep Wikingerhof zich in haar verzoekschrift op schending van het Duitse mededingingsrecht, dat 
een algemeen verbod op misbruik van machtspositie bevat, onafhankelijk van enige overeenkomst of andere 
vrijwillige verbintenis. De rechtsvraag die in het hoofdgeding centraal staat, is dus of Booking.com misbruik 
heeft gemaakt van een machtspositie in de zin van voornoemd mededingingsrecht. Om vast te stellen of de 
praktijken die Booking.com worden verweten volgens dat recht geoorloofd dan wel ongeoorloofd zijn, is het 
niet noodzakelijk om de overeenkomst tussen de partijen in het hoofdgeding uit te leggen, aangezien een 
dergelijke uitlegging hooguit noodzakelijk is om vast te stellen of die praktijken daadwerkelijk bestaan.

Het Hof kwam, onder voorbehoud van verificatie door de verwijzende rechter, tot de slotsom dat de vordering 
van Wikingerhof – voor zover deze was gebaseerd op de wettelijke verplichting om geen misbruik te maken 
van een machtspositie – betrekking had op verbintenissen uit onrechtmatige daad in de zin van artikel 7, 
punt 2, van de Brussel I-bis-verordening.

2.  Verordening nr. 4/2009 betreffende de bevoegdheid,  
het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging  
van beslissingen, en de samenwerking op het gebied van 
onderhoudsverplichtingen

In het arrest Landkreis Harburg (Subrogatie van een openbaar lichaam in de rechten van de 
onderhoudsgerechtigde) (C-540/19, EU:C:2020:732) van 17 september 2020 heeft het Hof zich over een zaak 
gebogen waarin WV, woonachtig te Wenen (Oostenrijk), naar Duits burgerlijk recht onderhoudsplichtig was 
jegens zijn moeder, die in een bejaardentehuis in Keulen (Duitsland) woonde. De moeder van WV ontving 
evenwel op permanente basis sociale bijstand van Landkreis Harburg (district Harburg, Duitsland; hierna: 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:732
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„verzoekende instantie”) op grond van de Duitse socialezekerheidswet. Deze instantie stelde dat zij 
overeenkomstig die wet was gesubrogeerd in het recht van de moeder van WV jegens deze laatste voor de 
onderhoudsuitkeringen die zij sinds april 2017 aan de moeder van WV had verstrekt. Op grond van diezelfde 
wet moesten de aldus overgedragen rechten via een civielrechtelijke procedure worden uitgeoefend.

Daarom heeft de verzoekende instantie bij de Duitse civiele rechter een regresvordering voor het verleende 
onderhoud tegen WV ingesteld op grond van verordening nr. 4/2009156, die met name de internationale 
bevoegdheid op het gebied van onderhoudsverplichtingen regelt. In het bijzonder voorziet artikel 3, onder b), 
van deze verordening in de bevoegdheid van het gerecht van de gewone verblijfplaats van de 
onderhoudsgerechtigde. De rechter in eerste aanleg was van oordeel dat de Duitse rechterlijke instanties 
internationaal onbevoegd waren om over deze vordering uitspraak te doen. Volgens hem kan de bevoegdheid 
op grond van het hierboven genoemde artikel immers alleen worden ingeroepen door de natuurlijke persoon 
aan wie het onderhoud is verschuldigd. De rechter in tweede aanleg was daarentegen van oordeel dat ook 
de verzoekende instantie die is gesubrogeerd in de onderhoudsrechten zich op deze bevoegdheid kan 
beroepen. In het door WV tegen deze uitspraak ingestelde beroep in Revision heeft het Bundesgerichtshof 
(hoogste federale rechter in burgerlijke en strafzaken, Duitsland) het Hof een prejudiciële vraag gesteld 
waarmee het wenst te vernemen of het openbaar lichaam in kwestie zich in de omstandigheden van deze 
zaak kan wenden tot het gerecht waar de onderhoudsgerechtigde, te weten de moeder van WV, haar gewone 
verblijfplaats heeft.

In zijn arrest verklaarde het Hof voor recht dat een openbaar lichaam dat via een regresvordering bedragen 
terugvordert die bij wijze van onderhoud zijn betaald aan een onderhoudsgerechtigde, in wiens rechten het 
jegens de onderhoudsplichtige is gesubrogeerd, zich kan beroepen op de bevoegdheid van het gerecht van 
de plaats waar die onderhoudsgerechtigde zijn gewone verblijfplaats heeft. Het Hof is tot dit oordeel gekomen 
door artikel 3 van verordening nr. 4/2009, dat de verschillende gerechten aanwijst die bevoegd zijn om 
uitspraak te doen op het gebied van onderhoudsverplichtingen, te onderzoeken in het licht van de bewoordingen 
en de doelstellingen ervan alsmede van het stelsel waarvan dit artikel deel uitmaakt.

Het Hof stelde vast dat de bewoordingen van artikel 3 van verordening nr. 4/2009 niet preciseren dat de in 
de punten a) en b) van dat artikel aangewezen gerechten door de onderhoudsgerechtigde zelf moeten worden 
aangezocht. Dit artikel verbiedt dus – onder voorbehoud van de eerbiediging van de doelstellingen en de 
systematiek van die verordening – niet dat een verzoek inzake onderhoudsplicht door een openbaar lichaam 
dat van rechtswege is gesubrogeerd in de rechten van die onderhoudsgerechtigde, bij een van die gerechten 
wordt ingediend. Noch de doelstellingen noch de systematiek van verordening nr. 4/2009 staan eraan in de 
weg dat het gerecht van de plaats waar de onderhoudsgerechtigde zijn gewone verblijfplaats heeft bevoegd 
is om uitspraak te doen over een dergelijk verzoek.

In de eerste plaats is de bevoegdheid van dat gerecht om over een dergelijk verzoek uitspraak te doen in 
overeenstemming met de doelstellingen van verordening nr. 4/2009. Deze verordening beoogt onder meer 
te verzekeren dat de bevoegde rechter zijn zetel heeft in de nabijheid van de onderhoudsgerechtigde, en de 
inning van internationale vorderingen tot levensonderhoud zo gemakkelijk mogelijk te maken. In het bijzonder 
zou deze laatste doelstelling worden uitgehold indien een in de rechten van de onderhoudsgerechtigde 
gesubrogeerd openbaar lichaam het recht werd ontzegd om zich – zowel wanneer de verweerder zijn 
verblijfplaats heeft binnen de Europese Unie als, in voorkomend geval, wanneer hij zijn verblijfplaats heeft 
op het grondgebied van een derde land – te beroepen op de alternatieve bevoegdheidscriteria die artikel 3, 
onder a) en b), van verordening nr. 4/2009 op het gebied van onderhoudsverplichtingen ten gunste van de 

156|  Verordening (EG) nr. 4/2009 van de Raad van 18 december 2008 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning 
en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen (PB 2009, L 7, blz. 1).
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verzoeker vaststelt. Bovendien verandert de mogelijkheid voor een dergelijk lichaam om zich tot het in 
artikel 3, onder b), van verordening nr. 4/2009 bedoelde gerecht te wenden niets aan de door deze verordening 
ook nagestreefde doelstelling van een goede rechtsbedeling. Deze doelstelling moet in het bijzonder worden 
benaderd vanuit het belang van de partijen, ongeacht of het gaat om de verzoeker of om de verweerder, die 
met name eenvoudig toegang tot de rechter moeten kunnen hebben en zich op voorzienbare bevoegdheidsregels 
moeten kunnen beroepen. De overdracht van de rechten van de onderhoudsgerechtigde aan een dergelijk 
openbaar lichaam doet geen afbreuk aan de belangen van de onderhoudsplichtige noch aan de voorzienbaarheid 
van de toepasselijke bevoegdheidsregels.

In de tweede plaats is het feit dat het van rechtswege in de rechten van de onderhoudsgerechtigde gesubrogeerde 
openbaar lichaam zich kan wenden tot het gerecht van de gewone verblijfplaats van de onderhoudsgerechtigde 
ook in overeenstemming met de systematiek en de opzet van verordening nr. 4/2009. Dienaangaande heeft 
het Hof eraan herinnerd dat artikel 64 van die verordening juist ziet op de tussenkomst van een openbaar 
lichaam dat als verzoeker optreedt, hetzij in de plaats van degene aan wie de onderhoudsverplichtingen zijn 
verschuldigd, hetzij om uitkeringen die het bij wijze van levensonderhoud heeft verstrekt, terugbetaald te 
krijgen. In het bijzonder staat in artikel 64, lid 3, onder a), van deze verordening dat dit openbaar lichaam de 
erkenning en de uitvoerbaarverklaring, dan wel de tenuitvoerlegging kan vragen van een beslissing die tegen 
een onderhoudsplichtige is gegeven op verzoek van een openbaar lichaam dat terugbetaling vraagt van bij 
wijze van levensonderhoud verstrekte uitkeringen. Deze bepaling impliceert dat een dergelijk openbaar 
lichaam vooraf in de gelegenheid moet zijn gesteld om zich te wenden tot het gerecht bedoeld in artikel 3, 
onder b), van verordening nr. 4/2009, zodat dit een beslissing over de onderhoudsverplichting kan nemen.
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X. Justitiële samenwerking in strafzaken

Op het gebied van de justitiële samenwerking in strafzaken zijn negen arresten vermeldenswaard. Zes 
arresten hebben betrekking op het Europees aanhoudingsbevel in de zin van kaderbesluit 2002/584/JBZ 
(hierna: „kaderbesluit 2002/584”).157 In een zevende arrest komen de begrippen „rechterlijke autoriteit” en 
„uitvaardigende autoriteit” in relatie tot het Europees onderzoeksbevel in strafzaken aan bod. Een achtste 
arrest heeft betrekking op de confiscatie van opbrengsten van misdrijven, alsmede van de daarbij gebruikte 
hulpmiddelen en de door middel daarvan verkregen voorwerpen. In een negende arrest staat ten slotte de 
schadeloosstelling van slachtoffers van strafbare feiten centraal.

1. Europees aanhoudingsbevel

 1.1.  Tenuitvoerlegging van Europese aanhoudingsbevelen en voorwaarden voor 
uitvaardiging

In het op 3 maart 2020 gewezen arrest X (Europees aanhoudingsbevel – Dubbele strafbaarheid) (C-717/18, 
EU:C:2020:142) heeft de Grote kamer van het Hof geoordeeld dat artikel 2, lid 2, van kaderbesluit 2002/584 
vereist dat de uitvoerende rechterlijke autoriteit bij het onderzoek of op het strafbare feit waarvoor een 
Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd, in de uitvaardigende lidstaat een vrijheidsstraf of een tot 
vrijheidsbeneming strekkende maatregel staat met een maximum van ten minste drie jaar zoals omschreven 
in het recht van deze lidstaat, de versie van het recht van deze lidstaat in aanmerking neemt die van toepassing 
was op de feiten die aanleiding hebben gegeven tot de zaak waarin het Europees aanhoudingsbevel is 
uitgevaardigd en niet de versie die van toepassing was ten tijde van de uitvaardiging van dit aanhoudingsbevel. 
Dat onderzoek is noodzakelijk, aangezien volgens deze bepaling de tenuitvoerlegging van Europese 
aanhoudingsbevelen die zijn uitgevaardigd voor bepaalde strafbare feiten waarop een vrijheidsstraf of een 
tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel staat met een maximum van ten minste drie jaar, niet kan 
worden onderworpen aan de toetsing van de dubbele strafbaarheid van het feit of, anders gezegd, niet kan 
worden onderworpen aan de voorwaarde dat deze strafbare feiten ook worden bestraft volgens het recht 
van de uitvoerende lidstaat.

In 2017 heeft de Audiencia Nacional (nationaal hof, Spanje) X veroordeeld wegens met name in 2012 en 2013 
begane feiten die in artikel 578 van het Spaanse wetboek van strafrecht, zoals van toepassing op het moment 
van deze feiten, strafbaar werden gesteld met de delictomschrijving verheerlijking van terrorisme en 
vernedering van de slachtoffers ervan. Dit hof heeft hem daarom de uit deze toepasselijke versie van de 
Spaanse strafbepaling voortvloeiende maximale gevangenisstraf van twee jaar opgelegd. In 2015 is deze 
bepaling echter gewijzigd en sindsdien voorziet zij in een maximale gevangenisstraf van drie jaar.

Omdat X vanuit Spanje naar België was vertrokken, heeft de Audiencia Nacional in 2018 een Europees 
aanhoudingsbevel tegen hem uitgevaardigd wegens het strafbare feit „terrorisme”, dat is opgenomen in de 
lijst van strafbare feiten waarvoor de toetsing van de dubbele strafbaarheid van het feit kan wegvallen. Het 

157|  Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van 
overlevering tussen de lidstaten (PB 2002, L 190, blz. 1), zoals gewijzigd bij kaderbesluit 2009/299/JBZ van de Raad van 26 februari 
2009 (PB 2009, L 81, blz. 24).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:142
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hof van beroep te Gent (België), waarbij in het kader van de procedure tot tenuitvoerlegging van dit 
aanhoudingsbevel hoger beroep is ingesteld, heeft besloten tot een prejudiciële verwijzing bij het Hof omdat 
het zich afvraagt welke versie van artikel 578 van het Spaanse wetboek van strafrecht in aanmerking moet 
worden genomen (de versie die van toepassing is op de feiten van het hoofdgeding of die welke van kracht 
was ten tijde van de uitvaardiging van het Europees aanhoudingsbevel) om na te gaan of in het onderhavige 
geval is voldaan aan de voorwaarde betreffende de drempel van een vrijheidsstraf met een maximum van 
ten minste drie jaar.

Het Hof heeft om te beginnen opgemerkt dat uit de bewoordingen van artikel 2, lid 2, van kaderbesluit 
2002/584 niet valt op te maken welke versie van het recht van de uitvaardigende lidstaat in aanmerking moet 
worden genomen wanneer dit recht is gewijzigd tussen de datum van de betrokken feiten en de datum van 
uitvaardiging of zelfs van tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel. In het bijzonder kan uit het 
gebruik van de tegenwoordige tijd van de aantonende wijs in die bepaling niet worden afgeleid dat de versie 
in aanmerking moet worden genomen die van kracht is ten tijde van de uitvaardiging van dat aanhoudingsbevel.

Wat vervolgens de context van deze bepaling betreft, heeft het Hof aangegeven dat artikel 2, lid 1, van 
kaderbesluit 2002/584 met name bepaalt dat een Europees aanhoudingsbevel kan worden uitgevaardigd 
wegens opgelegde sancties met een duur van ten minste vier maanden. Deze minimumdrempel kan slechts 
verwijzen naar de straf die in de veroordelende beslissing daadwerkelijk is opgelegd op grond van het in de 
uitvaardigende lidstaat geldende recht dat van toepassing was op de feiten die aanleiding hebben gegeven 
tot deze beslissing, en niet naar de straf die had kunnen worden opgelegd krachtens het recht van deze 
lidstaat dat van toepassing was ten tijde van de uitvaardiging van dit aanhoudingsbevel. Voor de tenuitvoerlegging 
van een Europees aanhoudingsbevel volgens artikel 2, lid 2, van het kaderbesluit kan niets anders gelden. 
Indien deze bepaling aldus werd uitgelegd dat de uitvoerende rechterlijke autoriteit op een verschillende 
datum toepasselijke versies van het recht van de uitvaardigende lidstaat in aanmerking moet nemen 
naargelang zij nagaat of het Europees aanhoudingsbevel volgens artikel 2, lid 1, van dit kaderbesluit mocht 
worden uitgevaardigd dan wel overeenkomstig artikel 2, lid 2, van dat kaderbesluit ten uitvoer moet worden 
gelegd zonder dat de dubbele strafbaarheid van de betrokken feiten wordt getoetst, zou immers de consistente 
toepassing van deze twee bepalingen in gevaar komen.

Bovendien vindt de uitlegging volgens welke de in aanmerking te nemen versie van het recht van de 
uitvaardigende lidstaat de versie is die op de betrokken feiten van toepassing is, steun in artikel 8 van het 
kaderbesluit. In dit artikel is met name bepaald dat in het Europees aanhoudingsbevel de opgelegde straf 
of de in de uitvaardigende lidstaat voor het betrokken feit geldende strafmaat worden vermeld, en dat die 
gegevens overeenkomstig het als bijlage bij dit kaderbesluit gevoegde model moeten worden verstrekt. Uit 
dit model blijkt dus dat deze gegevens de „opgelegde” straf betreffen, zodat dit de straf is die, naargelang 
van het geval, kan worden opgelegd of in de veroordelende beslissing daadwerkelijk is opgelegd en dus de 
straf is die voortvloeit uit de versie van het recht van de uitvaardigende lidstaat die van toepassing is op de 
betrokken feiten.

Het Hof heeft tevens opgemerkt dat deze uitlegging van artikel 2, lid 2, van het kaderbesluit steun vindt in 
het doel van dit besluit, namelijk de justitiële samenwerking te vergemakkelijken en te bespoedigen door de 
invoering van een nieuwe vereenvoudigde en efficiëntere regeling voor de overlevering van personen die 
zijn veroordeeld of ervan worden verdacht strafbare feiten te hebben gepleegd. Bijgevolg moet de uitvoerende 
rechterlijke autoriteit zich kunnen baseren op de gegevens betreffende de duur van de straf die in het 
Europees aanhoudingsbevel zelf zijn opgenomen. Indien van deze autoriteit zou worden verlangd dat zij 
nagaat of het op de betrokken feiten toepasselijke recht van de uitvaardigende lidstaat na de datum van 
deze feiten niet is gewijzigd, zou dit indruisen tegen het doel van het kaderbesluit en voorts in strijd zijn met 
het rechtszekerheidsbeginsel, gelet op de moeilijkheden die deze autoriteit zou kunnen ondervinden bij het 
vaststellen van de verschillende mogelijkerwijs relevante versies van dit recht.
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Ten slotte heeft het Hof benadrukt dat de omstandigheid dat het betrokken strafbare feit niet tot overlevering 
kan leiden zonder dat volgens artikel 2, lid 2, van het kaderbesluit de dubbele strafbaarheid ervan wordt 
getoetst, op zich geenszins betekent dat de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel moet 
worden geweigerd. Het staat immers aan de uitvoerende rechterlijke autoriteit om te onderzoeken of dit 
strafbare feit voldoet aan de in artikel 2, lid 4, van het kaderbesluit gestelde voorwaarde van dubbele 
strafbaarheid.

In het arrest SF (Europees aanhoudingsbevel – Garantie tot terugzending naar de tenuitvoerleggingsstaat) 
(C-314/18, EU:C:2020:191) van 11 maart 2020 heeft het Hof ten eerste voor recht verklaard dat wanneer de 
lidstaat die een Europees aanhoudingsbevel ten uitvoer dient te leggen, de overlevering van een van zijn 
onderdanen of ingezetenen tegen wie met het oog op strafvervolging een dergelijk aanhoudingsbevel is 
uitgevaardigd, afhankelijk heeft gesteld van de voorwaarde dat die persoon wordt teruggezonden naar de 
tenuitvoerleggingsstaat om daar de hem in de beslissingsstaat opgelegde vrijheidsstraf of tot vrijheidsbeneming 
strekkende maatregel te ondergaan, deze staat hem in beginsel moet terugzenden zodra die veroordeling 
onherroepelijk is geworden. Hier kan alleen van worden afgeweken wanneer concrete redenen in verband 
met de eerbiediging van de rechten van verdediging van de betrokkene of de goede rechtsbedeling het 
noodzakelijk maken dat hij in de beslissingsstaat blijft tot andere procedurele stappen in het kader van de 
strafprocedure betreffende het strafbare feit dat aan het Europees aanhoudingsbevel ten grondslag ligt 
definitief zijn afgerond. Ten tweede heeft het Hof geoordeeld dat de tenuitvoerleggingsstaat bij de 
tenuitvoerlegging van voornoemde vrijheidsstraf of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel de duur 
van die sanctie alleen kan aanpassen onder de strikte voorwaarden van artikel 8, lid 2, van kaderbesluit 
2008/909.158

Dit arrest is gewezen in het kader van een procedure inzake de tenuitvoerlegging in Nederland van een 
Europees aanhoudingsbevel dat door een Britse rechter was uitgevaardigd met het oog op strafvervolging 
tegen een Nederlandse onderdaan. In Nederland had de officier van justitie de uitvaardigende rechterlijke 
autoriteit verzocht om de in artikel 5, punt 3, van kaderbesluit 2002/584 bedoelde garantie te geven, die erin 
bestaat dat vóór de overlevering van de betrokkene wordt toegezegd dat hij in geval van een veroordeling 
wordt teruggezonden naar de tenuitvoerleggingsstaat om daar de hem eventueel opgelegde vrijheidsstraf 
of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel te ondergaan.159 Het Britse ministerie van Binnenlandse 
Zaken had in antwoord daarop aangegeven dat de betrokkene, mocht hij in het Verenigd Koninkrijk worden 
veroordeeld tot een vrijheidsstraf, zou worden teruggezonden naar Nederland nadat de strafprocedure en 
elke andere procedure met betrekking tot het strafbare feit dat aan het Europees aanhoudingsbevel ten 
grondslag lag zou zijn afgerond. Het had voorts gepreciseerd dat een overlevering op grond van kaderbesluit 
2002/584 zijns inziens Nederland niet toestaat de duur van de eventueel in het Verenigd Koninkrijk uitgesproken 
straf te wijzigen.

158|  Kaderbesluit 2008/909/JBZ van de Raad van 27 november 2008 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning 
op strafvonnissen waarbij vrijheidsstraffen of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregelen zijn opgelegd, met het oog op de 
tenuitvoerlegging ervan in de Europese Unie (PB 2008, L 327, blz. 27), zoals gewijzigd bij kaderbesluit 2009/299. Meer in het bijzonder 
bepaalt artikel 8, lid 2, van kaderbesluit 2008/909: „Indien de duur van de sanctie onverenigbaar is met het recht van de 
tenuitvoerleggingsstaat, kan de bevoegde autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat alleen besluiten de sanctie aan te passen voor 
zover deze zwaarder is dan de maximumsanctie welke naar het recht van die staat op vergelijkbare strafbare feiten is gesteld. De 
aangepaste sanctie mag niet lager zijn dan de maximumsanctie die krachtens het recht van de tenuitvoerleggingsstaat voor 
vergelijkbare strafbare feiten geldt.”

159|  Deze bepaling luidt: „indien de persoon tegen wie een Europees aanhoudingsbevel ter fine van een strafvervolging is uitgevaardigd, 
onderdaan of ingezetene van de uitvoerende lidstaat is, kan overlevering afhankelijk worden gesteld van de garantie dat de persoon, 
na te zijn berecht, wordt teruggezonden naar de uitvoerende lidstaat om daar de vrijheidsstraf of de tot vrijheidsbeneming strekkende 
maatregel te ondergaan die hem eventueel wordt opgelegd in de uitvaardigende lidstaat.”

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:191
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Wat in de eerste plaats het tijdstip betreft waarop de persoon tegen wie een Europees aanhoudingsbevel is 
uitgevaardigd waarvan de tenuitvoerlegging afhankelijk is gesteld van een garantie in de zin van artikel 5, 
punt 3, van kaderbesluit 2002/584, moet worden teruggezonden naar de tenuitvoerleggingsstaat om daar 
de hem in de beslissingsstaat opgelegde vrijheidsstraf of de tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel te 
ondergaan, heeft het Hof om te beginnen opgemerkt dat die bepaling dat tijdstip niet preciseert. Het Hof 
heeft evenwel gewezen op het belang dat de Uniewetgever – zowel in die bepaling als in kaderbesluit 2008/909 
– heeft toegekend aan de kansen op reclassering van de onderdaan of ingezetene van de tenuitvoerleggingsstaat, 
dat tot uiting komt in het feit dat de betrokkene de vrijheidsstraf of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel 
die hem eventueel op grond van een Europees aanhoudingsbevel na zijn overlevering wordt opgelegd in de 
beslissingsstaat, op het grondgebied van de tenuitvoerleggingsstaat kan ondergaan. Het Hof heeft benadrukt 
dat het in een dergelijke situatie van belang is dat de beslissingsstaat deze terugzending verricht zodra de 
veroordeling onherroepelijk is geworden. Niettemin moet volgens het Hof op dat tijdstip de doelstelling om 
de reclassering van de veroordeelde te vergemakkelijken worden afgewogen zowel tegen de doeltreffendheid 
van de strafrechtelijke vervolging als tegen de eerbiediging van de rechten van verdediging van de betrokkene, 
indien blijkt dat deze in de beslissingsstaat moet blijven wegens andere procedurele stappen die dienen te 
worden ondernomen in het kader van de strafprocedure betreffende het strafbare feit dat aan het Europees 
aanhoudingsbevel ten grondslag ligt.

Wat in de tweede plaats de in artikel 8, lid 2, van kaderbesluit 2008/909 aan de bevoegde autoriteit van de 
tenuitvoerleggingsstaat geboden mogelijkheid tot aanpassing van de in de beslissingsstaat opgelegde sanctie 
betreft, heeft het Hof in herinnering gebracht dat die mogelijkheid in die bepaling strikt wordt afgebakend. 
Het preciseerde dienaangaande dat artikel 8 de enige uitzonderingen bevat op de principiële verplichting 
om het toegezonden vonnis te erkennen en de sanctie, waarvan de duur en aard zijn vastgelegd in het in de 
beslissingsstaat gewezen vonnis, ten uitvoer te leggen. Het Hof heeft dan ook de uitlegging van artikel 25 
van kaderbesluit 2008/909160 verworpen volgens welke het in het geval van een persoon die aan de 
beslissingsstaat is overgeleverd onder de garantie dat hij zal worden teruggezonden, zou zijn toegestaan 
dat de straf door de tenuitvoerleggingsstaat wordt aangepast buiten de in artikel 8 van dat kaderbesluit 
genoemde gevallen.

In het arrest Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (C-195/20 PPU, EU:C:2020:749) van 24 september 
2020 heeft het Hof zich over een zaak gebogen waarin XC in Duitsland was vervolgd in drie verschillende 
strafzaken. 

Ten eerste was hij op 6 oktober 2011 door een rechter in eerste aanleg veroordeeld tot een gevangenisstraf 
van in totaal één jaar en negen maanden. De tenuitvoerlegging van deze straf werd voorwaardelijk opgeschort.

Ten tweede was in 2016 in Duitsland een strafprocedure ingeleid tegen XC wegens in Portugal gepleegde 
strafbare feiten. Daar XC zich in Portugal bevond, vaardigde de Staatsanwaltschaft Hannover (openbaar 
ministerie Hannover, Duitsland) met het oog op strafvervolging wegens die feiten een Europees aanhoudingsbevel 
uit. De Portugese uitvoerende autoriteit gaf toestemming voor de overlevering van XC aan de Duitse rechterlijke 
autoriteiten. XC werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar en drie maanden. Tijdens de 
tenuitvoerlegging van die straf werd de voorwaardelijke opschorting van de tenuitvoerlegging van de in 2011 
opgelegde straf ingetrokken.

160|  Deze bepaling luidt: „Onverminderd kaderbesluit 2002/584/JBZ zijn de bepalingen van het onderhavige kaderbesluit, voor zover 
verenigbaar met kaderbesluit 2002/584/JBZ, van overeenkomstige toepassing op de tenuitvoerlegging van vonnissen in het geval 
dat een lidstaat zich op grond van artikel 4, [punt] 6, van kaderbesluit 2002/584/JBZ ertoe verbonden heeft een vonnis ten uitvoer 
te leggen, dan wel op grond van artikel 5, [punt] 3, van genoemd kaderbesluit als voorwaarde heeft gesteld dat de betrokkene naar 
de uitvoerende lidstaat zal worden teruggezonden om er de sanctie te ondergaan, zulks teneinde straffeloosheid te voorkomen.”

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:749
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Op 22 augustus 2018 verzocht de Staatsanwaltschaft Flensburg (openbaar ministerie Flensburg, Duitsland) 
de Portugese uitvoerende autoriteit af te zien van de toepassing van het specialiteitsbeginsel en de 
tenuitvoerlegging van de in 2011 opgelegde straf toe te staan. Het specialiteitsbeginsel, dat is geformuleerd 
in artikel 27, lid 2, van kaderbesluit 2002/584, houdt in dat een overgeleverde persoon niet kan worden 
vervolgd of berecht of anderszins van zijn vrijheid kan worden beroofd wegens andere vóór de overlevering 
begane feiten dan die welke de reden tot de overlevering zijn geweest. In lid 3, onder g), van dit artikel is 
echter bepaald dat het specialiteitsbeginsel niet van toepassing is wanneer de uitvoerende rechterlijke 
autoriteit die de gezochte persoon overgeleverd heeft, daartoe toestemming geeft.

Bij gebreke van een antwoord van de Portugese uitvoerende rechterlijke autoriteit werd XC op 31 augustus 
2018 in vrijheid gesteld. Op 18 september 2018 begaf hij zich naar Nederland en vervolgens naar Italië. De 
volgende dag werd door de Staatsanwaltschaft Flensburg een nieuw Europees aanhoudingsbevel tegen hem 
uitgevaardigd voor de tenuitvoerlegging van het vonnis van 6 oktober 2011. XC werd in Italië aangehouden 
op grond van dit laatste Europees aanhoudingsbevel. De Italiaanse uitvoerende autoriteit stemde in met 
zijn overlevering aan de Duitse autoriteiten.

Ten derde vaardigde het Amtsgericht Braunschweig (rechter in eerste aanleg Braunschweig, Duitsland) op 
5 november 2018 een aanhoudingsbevel uit met het oog op de behandeling van een derde zaak waarbij XC 
betrokken was en die betrekking had op in 2005 in Portugal gepleegde strafbare feiten (hierna: „aanhoudingsbevel 
van 5 november 2018”). In december 2018 verzocht de Staatsanwaltschaft Braunschweig (openbaar ministerie 
Braunschweig, Duitsland) de Italiaanse uitvoerende rechterlijke autoriteit om er tevens mee in te stemmen 
dat XC zou worden vervolgd wegens deze feiten. Laatstgenoemde autoriteit stemde in met dit verzoek.

XC werd op grond van het nationaal aanhoudingsbevel in Duitsland in voorlopige hechtenis geplaatst. Deze 
voorlopige hechtenis liep van 23 juli 2019 tot en met 11 februari 2020. In die periode werd XC bij vonnis van 
16 december 2019 wegens in 2005 in Portugal gepleegde strafbare feiten veroordeeld tot een gevangenisstraf 
van in totaal zeven jaar, waarbij rekening werd gehouden met het vonnis van 6 oktober 2011.

XC stelde bij de verwijzende rechter, het Bundesgerichtshof (hoogste federale rechter in burgerlijke en 
strafzaken, Duitsland), beroep in Revision in tegen het vonnis van 16 december 2019, waarbij hij zich met 
name beriep op het in kaderbesluit 2002/584 vervatte specialiteitsbeginsel. Hij stelde in wezen dat, aangezien 
de Portugese uitvoerende autoriteit niet had ingestemd met de vervolging wegens de in 2005 in Portugal 
gepleegde strafbare feiten, de Duitse autoriteiten niet gerechtigd waren om hem te vervolgen. Gelet op dit 
argument vroeg de verwijzende rechter zich af of het aanhoudingsbevel van 5 november 2018 kon worden 
gehandhaafd dan wel nietig moest worden verklaard.

In zijn in het kader van de prejudiciële spoedprocedure gewezen arrest heeft het Hof geoordeeld dat artikel 27, 
leden 2 en 3, van kaderbesluit 2002/584 aldus moest worden uitgelegd dat het in lid 2 van dit artikel 
geformuleerde specialiteitsbeginsel zich niet verzet tegen een vrijheidsbeperkende maatregel die tegen een 
persoon jegens wie een eerste Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd, is genomen op grond van andere 
feiten dan die welke de reden voor zijn overlevering op grond van dat bevel vormden, en die zijn gepleegd 
vóór die feiten, wanneer die persoon het grondgebied van de lidstaat die het eerste Europees aanhoudingsbevel 
heeft uitgevaardigd vrijwillig heeft verlaten en daaraan is overgeleverd op grond van een tweede Europees 
aanhoudingsbevel, dat na dat vertrek is uitgevaardigd met het oog op de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf, 
voor zover de rechterlijke autoriteit die dat bevel uitvoert, in het kader van het tweede Europees aanhoudingsbevel 
heeft ingestemd met uitbreiding van de strafvervolging tot de feiten waarvoor die vrijheidsbeperkende 
maatregel is genomen.

Dienaangaande heeft het Hof opgemerkt dat uit een letterlijke uitlegging van artikel 27, lid 2, van kaderbesluit 
2002/584 volgt dat het daarin geformuleerde specialiteitsbeginsel nauw verband houdt met de overlevering 
die het resultaat is van de tenuitvoerlegging van een specifiek Europees aanhoudingsbevel, aangezien de 
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bewoordingen van deze bepaling spreken van de „overlevering” in het enkelvoud. Deze uitlegging vindt steun 
in de contextuele uitlegging van deze bepaling, aangezien uit andere bepalingen van kaderbesluit 2002/584161 
eveneens blijkt dat het specialiteitsbeginsel verband houdt met de tenuitvoerlegging van een specifiek 
Europees aanhoudingsbevel. Indien in deze omstandigheden wordt vereist dat de toestemming in de zin 
van artikel 27, lid 3, onder g), van kaderbesluit 2002/584 wordt gegeven zowel door de rechterlijke autoriteit 
die een eerste Europees aanhoudingsbevel uitvoert als door de rechterlijke autoriteit die een tweede Europees 
aanhoudingsbevel uitvoert, zou afbreuk worden gedaan aan de doeltreffendheid van de overleveringsprocedure, 
waardoor het doel van kaderbesluit 2002/584, dat erin bestaat de overleveringen tussen rechterlijke 
autoriteiten van de lidstaten te vergemakkelijken en te bespoedigen, wordt uitgehold.

Aangezien in het onderhavige geval XC vrijwillig het Duitse grondgebied heeft verlaten na in die lidstaat de 
straf te hebben uitgezeten die hem was opgelegd wegens de in het eerste Europees aanhoudingsbevel 
genoemde feiten, is hij niet meer gerechtigd zich met betrekking tot het eerste Europees aanhoudingsbevel 
op het specialiteitsbeginsel te beroepen. In de onderhavige zaak is voor de beoordeling van de eerbiediging 
van het specialiteitsbeginsel alleen de op grond van het tweede Europees aanhoudingsbevel verrichte 
overlevering relevant. De krachtens artikel 27, lid 3, onder g), van kaderbesluit 2002/584 vereiste toestemming 
dient dus uitsluitend te worden gegeven door de uitvoerende rechterlijke autoriteit van de lidstaat die de 
verdachte heeft overgeleverd op grond van dat Europees aanhoudingsbevel.

In het op 17 december 2020 gewezen arrest Generalstaatsanwaltschaft Hamburg (C-416/20 PPU, EU:C:2020:1042) 
heeft het Hof een zaak behandeld waarin de Roemeense onderdaan TR in twee afzonderlijke procedures in 
Roemenië strafrechtelijk was vervolgd. Omdat de betrokkene naar Duitsland was gevlucht, hadden de tegen 
hem gevoerde procedures in eerste aanleg en in hoger beroep in zijn afwezigheid plaatsgevonden. Hij was 
echter op de hoogte van ten minste één van deze procedures en was tijdens deze procedures in eerste aanleg 
vertegenwoordigd door advocaten die hij zelf had gekozen, en in hoger beroep door advocaten die de 
rechterlijke instanties ambtshalve hadden aangewezen. In beide processen was hij tot een vrijheidsstraf 
veroordeeld. Met het oog op de tenuitvoerlegging van deze straffen hadden de Roemeense autoriteiten 
Europese aanhoudingsbevelen uitgevaardigd. TR, die zich in Hamburg (Duitsland) bevond, was sinds 31 maart 
2020 van zijn vrijheid beroofd.

Op 28 mei 2020 heeft het Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg (hoogste rechterlijke instantie van 
Hamburg, Duitsland) beslist om gevolg te geven aan de Europese aanhoudingsbevelen. TR heeft zich daartegen 
verzet met het argument dat de Roemeense autoriteiten weigeren te waarborgen dat de betrokken 
strafprocedures worden heropend, wat volgens hem onverenigbaar was met het recht van beklaagden om 
bij hun proces aanwezig te zijn162, en, in het geval dat zij niet op hun proces aanwezig zijn, met hun recht op 
een nieuw proces163. De Duitse rechter moest dus uitspraak doen over de rechtmatigheid van de overlevering 
van TR op basis van de nationale bepalingen die uitvoering geven aan artikel 4 bis van kaderbesluit 2002/584 
betreffende het Europees aanhoudingsbevel. Krachtens dit artikel mag de uitvoerende rechterlijke autoriteit 
een Europees aanhoudingsbevel negeren als dat is uitgevaardigd met het oog op de tenuitvoerlegging van 
een vrijheidsstraf die in afwezigheid van de betrokkene is opgelegd, tenzij zich bepaalde limitatief opgesomde 

161|  Met name artikel 1, lid 1, dat het Europees aanhoudingsbevel definieert in het licht van het specifieke doel van dat bevel, en artikel 8, 
lid 1, dat bepaalt dat elk Europees aanhoudingsbevel de aard en de wettelijke kwalificatie van de betrokken strafbare feiten moet 
specificeren en de omstandigheden moet beschrijven waarin deze zijn gepleegd.

162|  Dit recht is neergelegd in artikel 8 van richtlijn (EU) 2016/343 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende 
de versterking van bepaalde aspecten van het vermoeden van onschuld en van het recht om in strafprocedures bij de terechtzitting 
aanwezig te zijn (PB 2016, L 65, blz. 1). De lidstaten kunnen evenwel onder bepaalde voorwaarden vaststellen dat een proces in 
afwezigheid van de betrokkene mag plaatsvinden.

163|  Dit recht is neergelegd in artikel 9 van richtlijn 2016/343.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:1042
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gevallen voordoen. In deze context heeft deze rechter besloten het Hof de vraag voor te leggen wat de 
eventuele gevolgen zijn wanneer de vereisten inzake het recht op een nieuw proces niet worden nageleefd 
in de uitvaardigende lidstaat, waarbij hij opmerkt dat deze omstandigheid niet valt onder de in artikel 4 bis 
bedoelde gevallen.

In het kader van de prejudiciële spoedprocedure heeft het Hof geoordeeld dat de uitvoerende rechterlijke 
autoriteit niet op grond van artikel 4 bis van kaderbesluit 2002/584 de tenuitvoerlegging van een Europees 
aanhoudingsbevel mocht weigeren alleen maar omdat zij niet de zekerheid had dat bij overlevering aan de 
uitvaardigende lidstaat het recht van de betrokkene op een nieuw proces164 zou worden geëerbiedigd, 
wanneer de betrokkene naar de uitvoerende lidstaat was gevlucht en daardoor niet in persoon kon worden 
gedagvaard en niet op het proces was verschenen.

Het Hof baseerde deze vaststelling op de overweging dat de gevallen waarin de lidstaten kunnen weigeren 
om een Europees aanhoudingsbevel ten uitvoer te leggen, limitatief zijn vastgelegd165 en dat de uitvoerende 
rechterlijke autoriteit de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel niet afhankelijk mag stellen 
van andere voorwaarden.

Na deze verduidelijking merkt het Hof in de eerste plaats op dat de afwezigheid van de betrokkene op het 
proces dat had geleid tot de veroordeling op basis waarvan vervolgens een Europees aanhoudingsbevel 
tegen hem was uitgevaardigd, een grond tot facultatieve weigering van de tenuitvoerlegging van dit Europees 
aanhoudingsbevel vormde. Sinds een wijziging van kaderbesluit 2002/584166 is de reikwijdte van deze grond 
echter beperkter, aangezien artikel 4 bis een uitputtende opsomming geeft van de gevallen waarin de 
tenuitvoerlegging van een dergelijk Europees aanhoudingsbevel moet worden geacht geen afbreuk te doen 
aan de rechten van de verdediging. In dergelijke gevallen is de uitvoerende rechterlijke autoriteit verplicht 
het Europees aanhoudingsbevel ten uitvoer te leggen. Deze situatie doet zich met name voor wanneer de 
betrokkene op de hoogte was van het voorgenomen proces, een door hemzelf of door de staat aangewezen 
raadsman heeft gemachtigd en daadwerkelijk door die raadsman is verdedigd.167

In de tweede plaats was het Hof van oordeel dat het feit dat de uitvaardigende lidstaat de Unierechtelijke 
bepalingen ter waarborging van het recht op een nieuw proces niet naleeft, de tenuitvoerlegging van een 
Europees aanhoudingsbevel niet kan verhinderen. Was dat wel zo, dan zou de regeling van kaderbesluit 
2002/584 namelijk worden omzeild. Het Hof benadrukte echter dat dit niets afdoet aan de verplichting van 
de uitvaardigende lidstaat om deze bepalingen te eerbiedigen. Indien deze lidstaat de bepalingen niet op 
tijd of onjuist heeft omgezet, kan de betrokkene zich bij overlevering dus voor de rechterlijke instanties van 
die lidstaat beroepen op deze rechtstreeks werkende bepalingen.

In de derde plaats benadrukte het Hof dat de onderzochte grond een grond tot facultatieve weigering van 
de tenuitvoerlegging was. Indien de uitvoerende rechterlijke autoriteit van oordeel is dat zich geen van de 
gevallen voordoet waarin zij niet de tenuitvoerlegging kan weigeren van een Europees aanhoudingsbevel 
dat is uitgevaardigd met het oog op de tenuitvoerlegging van een bij verstek uitgesproken veroordeling, mag 
deze autoriteit dus andere omstandigheden in aanmerking nemen op basis waarvan zij zich ervan kan 
vergewissen dat de overlevering van de betrokkene niet tot schending van zijn rechten van verdediging leidt. 

164|  Zoals omschreven in de artikelen 8 en 9 van richtlijn 2016/343.

165|  Kaderbesluit 2002/584 maakt onderscheid tussen de in artikel 3 genoemde gevallen waarin de tenuitvoerlegging verplicht moet 
worden geweigerd en de in de artikelen 4 en 4 bis genoemde gevallen waarin de weigering van de tenuitvoerlegging facultatief is.

166|  In de oorspronkelijke versie was deze grond opgenomen in artikel 5, punt 1. Deze bepaling is ingetrokken bij kaderbesluit 2009/299 
en in kaderbesluit 2002/584 vervangen door artikel 4 bis.

167|  Artikel 4 bis, lid 1, onder b), van kaderbesluit 2002/584.
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In voorkomend geval kan zij dan tot diens overlevering overgaan. Het Hof wees er in dit verband op dat de 
uitvoerende rechterlijke autoriteit rekening kan houden met het gedrag van de betrokkene, met name het 
feit dat de betrokkene heeft trachten te vermijden dat hem informatie betreffende de strafprocedures zou 
worden betekend en dat hij tevens elk contact met de ambtshalve aangewezen advocaten heeft vermeden.

In het arrest Openbaar Ministerie (Onafhankelijkheid van de uitvaardigende rechterlijke autoriteit) (gevoegde 
zaken C-354/20 PPU en C-412/20 PPU, EU:C:2020:1033) van 17 december 2020 heeft het Hof geoordeeld dat 
de aanwezigheid van elementen die getuigen van structurele of fundamentele gebreken op het gebied van 
de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Polen of van de verergering van dergelijke gebreken op 
zich niet rechtvaardigt dat de rechterlijke autoriteiten van de andere lidstaten uitsluitend om die reden 
weigeren om elk Europees aanhoudingsbevel dat door een Poolse rechterlijke autoriteit wordt uitgevaardigd, 
ten uitvoer te leggen.

In augustus 2015 en februari 2019 waren door Poolse rechterlijke instanties tegen twee Poolse onderdanen 
Europese aanhoudingsbevelen uitgevaardigd met het oog op respectievelijk strafvervolging en de uitvoering 
van een gevangenisstraf. Aangezien de betrokkenen zich in Nederland bevonden, had de officier van justitie 
overeenkomstig het Nederlandse recht de rechtbank Amsterdam (Nederland) verzocht om deze Europese 
aanhoudingsbevelen ten uitvoer te leggen.

Deze rechterlijke instantie betwijfelde echter of zij op deze verzoeken kon ingaan. Meer bepaald vroeg zij 
zich af wat de draagwijdte was van het arrest Minister for Justice and Equality (Gebreken in het gerechtelijk 
apparaat)168, dat was uitgesproken in het kader van de hervormingen van het Poolse gerechtelijk systeem. 
In dat arrest heeft het Hof geoordeeld dat de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel 
uitzonderlijk kan worden geweigerd wanneer vaststaat dat de betrokken persoon bij overlevering aan de 
lidstaat die het Europees aanhoudingsbevel heeft uitgevaardigd het gevaar loopt dat zijn recht op een 
onafhankelijke rechter, dat een essentieel onderdeel is van het recht op een eerlijk proces169, zal worden 
geschonden. Een dergelijke weigering is evenwel alleen mogelijk na een onderzoek in twee fasen: eerst moet 
de uitvoerende rechterlijke autoriteit in het algemeen nagaan of er objectieve gegevens zijn waaruit blijkt 
dat dit recht dreigt te worden geschonden omdat er in de lidstaat van uitvaardiging sprake is van structurele 
of fundamentele gebreken betreffende de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, en vervolgens moet 
zij nagaan in hoeverre die gebreken concrete gevolgen kunnen hebben voor de situatie van de betrokken 
persoon indien hij wordt overgeleverd aan de rechterlijke autoriteiten van die lidstaat.

Door recente ontwikkelingen170, waarvan sommige zich hadden voorgedaan na de uitvaardiging van de 
betrokken Europese aanhoudingsbevelen, waren de gebreken in het Poolse gerechtelijk apparaat volgens 
de rechtbank Amsterdam van dien aard dat de onafhankelijkheid van alle Poolse rechterlijke instanties en 
dus het recht van alle Poolse justitiabelen op een onafhankelijke rechter niet meer waren gewaarborgd. De 
rechtbank vroeg zich af of deze vaststelling op zichzelf volstond om de tenuitvoerlegging van een door een 
Poolse rechterlijke autoriteit uitgevaardigd Europees aanhoudingsbevel te weigeren, zonder dat het nog 
nodig was om de gevolgen van deze gebreken in de omstandigheden van het concrete geval te onderzoeken.

168|  Arrest van het Hof van 25 juli 2018, Minister for Justice and Equality (Gebreken in het gerechtelijke apparaat) (C-216/18 PPU, 
EU:C:2018:586).

169|  Dit recht wordt gewaarborgd door artikel 47, tweede alinea, van het Handvest.

170|  De verwijzende rechter vermeldt onder andere de recente rechtspraak van het Hof op dit gebied [arresten van 19 november 2019, 
A. K. e.a. (Onafhankelijkheid van de tuchtkamer van de Sąd Najwyższy) (C-585/18, C-624/18 en C-625/18, EU:C:2019:982), en 26 maart 
2020, Miasto Łowicz en Prokurator Generalny (C-558/18 en C-563/18, EU:C:2020:234)], evenals het beroep wegens niet-nakoming 
dat de Europese Commissie tegen Polen heeft ingesteld (C-791/19).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:1033
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2018:586
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2019:982
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:234
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In het kader van de prejudiciële spoedprocedure heeft het Hof (Grote kamer) deze vraag ontkennend 
beantwoord en bevestigde het zijn in het arrest Minister for Justice and Equality (Gebreken in het gerechtelijk 
apparaat) gevestigde rechtspraak.

In de eerste plaats oordeelde het Hof dat een uitvoerende rechterlijke autoriteit louter op grond van structurele 
of fundamentele gebreken op het gebied van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht van de 
uitvaardigende lidstaat, hoe ernstig zij ook zijn, niet kan oordelen dat geen enkele rechterlijke instantie van 
die lidstaat onder het begrip „uitvaardigende rechterlijke autoriteit” van een Europees aanhoudingsbevel171 
valt. Dit begrip impliceert in beginsel dat de betrokken autoriteit onafhankelijk handelt.

In dit verband merkte het Hof om te beginnen op dat dergelijke gebreken niet noodzakelijk van invloed zijn 
op elke beslissing die deze rechterlijke instanties kunnen nemen. Vervolgens wees het erop dat in uitzonderlijke 
omstandigheden weliswaar beperkingen kunnen worden gesteld aan de beginselen van onderling vertrouwen 
en wederzijdse erkenning die aan de basis liggen van het mechanisme van het Europees aanhoudingsbevel, 
maar dat het ontzeggen van de hoedanigheid van „uitvaardigende rechterlijke autoriteit” aan alle rechterlijke 
instanties van de lidstaat waar deze gebreken zich voordoen, zou leiden tot een algemene uitsluiting van de 
toepassing van deze beginselen in het kader van Europese aanhoudingsbevelen die door die rechterlijke 
instanties zijn uitgevaardigd. Bovendien zou een dergelijke oplossing andere zeer belangrijke gevolgen hebben 
omdat zij met name met zich mee zou brengen dat de rechterlijke instanties van die lidstaat het Hof geen 
prejudiciële vragen meer kunnen stellen172. Ten slotte bevestigde het Hof dat zijn recente rechtspraak dat 
openbare ministeries in bepaalde lidstaten, gelet op hun ondergeschiktheid aan de uitvoerende macht, 
onvoldoende waarborgen voor onafhankelijkheid bieden om te worden aangemerkt als „uitvaardigende 
rechterlijke autoriteiten”173 niet kan worden toegepast op de rechterlijke instanties van de lidstaten. In een 
Unie van recht sluit het vereiste van onafhankelijkheid van de rechterlijke instanties immers per definitie uit 
dat er sprake is van een dergelijke relatie tot de uitvoerende macht.

In de tweede plaats oordeelde het Hof dat het bestaan of de verergering van structurele of fundamentele 
gebreken op het gebied van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht van de uitvaardigende lidstaat 
waaruit blijkt dat het recht op een eerlijk proces dreigt te worden geschonden, het niet zonder mogelijk 
maakt aan te nemen174 dat de persoon tegen wie een Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd daadwerkelijk 
een dergelijk gevaar zal lopen, indien hij wordt overgeleverd. Het Hof heeft dus vastgehouden aan het vereiste 
van een onderzoek in twee fasen uit het arrest Minister for Justice and Equality (Gebreken in het gerechtelijk 
apparaat) en erop gewezen dat de vaststelling van die gebreken de uitvoerende rechterlijke autoriteit weliswaar 
moet aanzetten tot waakzaamheid, maar voor deze autoriteit geen aanleiding kan zijn om af te zien van een 
concrete en nauwkeurige beoordeling van het betrokken gevaar in een tweede fase van dit onderzoek. Bij 
die beoordeling moet zij rekening houden met de situatie van de gezochte persoon, de aard van het betrokken 
strafbaar feit en de feitelijke context van het Europees aanhoudingsbevel, zoals verklaringen van 
overheidsinstanties die de behandeling van het individuele geval kunnen beïnvloeden. Het Hof herinnerde 
er in dit verband aan dat een algemene opschorting van het mechanisme van het Europees aanhoudingsbevel 
ten aanzien van een lidstaat, die het mogelijk zou maken af te zien van een dergelijke beoordeling en de 

171|  In de zin van artikel 6, lid 1, van kaderbesluit 2002/584. 

172|  Deze oplossing zou immers betekenen dat geen enkele rechterlijke instantie van de uitvaardigende lidstaat nog zou worden geacht 
te voldoen aan het vereiste van onafhankelijkheid dat inherent is aan het begrip „rechterlijke instantie” in de zin van artikel 267 
VWEU.

173|  Zie in het bijzonder arrest van het Hof van 27 mei 2019, OG en PI (Openbaar ministerie van Lübeck en van Zwickau) (C-508/18 en 
C-82/19 PPU, EU:C:2019:456).

174|  Op grond van artikel 1, lid 3 van het kaderbesluit betreffende het Europees aanhoudingsbevel.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2019:456
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tenuitvoerlegging van de door die lidstaat uitgevaardigde Europese aanhoudingsbevelen automatisch te 
weigeren, slecht mogelijk is indien de Europese Raad formeel vaststelt dat deze lidstaat de beginselen waarop 
de Unie is gebaseerd niet eerbiedigt.175

Voorts preciseerde het Hof dat, wanneer het Europees aanhoudingsbevel wordt uitgevaardigd met het oog 
op strafvervolging, de uitvoerende rechterlijke autoriteit rekening moet houden met de structurele of 
fundamentele gebreken op het gebied van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht van de uitvaardigende 
lidstaat die na de uitvaardiging van het betrokken Europees aanhoudingsbevel zouden zijn ontstaan, en 
moet beoordelen in hoeverre die gebreken gevolgen kunnen hebben op het niveau van de rechterlijke 
instanties van die lidstaat die bevoegd zijn om kennis te nemen van de procedures waaraan de betrokken 
persoon zal worden onderworpen. Wanneer een Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd om een 
gezochte persoon te doen uitleveren met het oog op de uitvoering van een gevangenisstraf of vergelijkbare 
maatregel, moet de uitvoerende rechterlijke autoriteit nagaan in hoeverre de structurele of fundamentele 
gebreken die ten tijde van de uitvaardiging van het Europees aanhoudingsbevel bestonden in de uitvaardigende 
lidstaat, in het concrete geval afbreuk hebben gedaan aan de onafhankelijkheid van de rechterlijke instantie 
van die lidstaat die de gevangenisstraf of vergelijkbare maatregel waarvan de uitvoering het voorwerp van 
dit Europees aanhoudingsbevel vormt, heeft uitgesproken.

Tot slot verdient nog opmerking dat het Hof zich in het arrest Ruska Federacija (C-897/19 PPU, EU:C:2020:262)176 
van 2 april 2020 en het arrest Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Uitlevering aan Oekraïne) (C-398/19, 
EU:C:2020:1032)177 van 17 december 2020 heeft uitgesproken in twee zaken waar vragen over de uitlevering 
in het kader van het verbod van belemmeringen van het vrije verkeer van Unieburgers aan de orde waren, 
en aandacht is besteed aan de overwegingen dienaangaande in het arrest Petruhhin voor wat betreft het 
Europees aanhoudingsbevel.178

1.2. Begrip uitvoerende rechterlijke autoriteit

In het arrest Openbaar Ministerie (Valsheid in geschrifte) (C-510/19, EU:C:2020:953) van 24 november 2020 
heeft de Grote kamer van het Hof zich gebogen over een zaak waarin een Belgische onderzoeksrechter in 
september 2017 een Europees aanhoudingsbevel had uitgevaardigd tegen AZ, een Belgisch onderdaan, die 
werd beschuldigd van valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken en oplichting. In december 2017 was 
AZ aangehouden in Nederland en bij beslissing van de rechtbank Amsterdam (Nederland) overgeleverd aan 
de Belgische autoriteiten. In januari 2018 had de onderzoeksrechter die aan de basis lag van het Europees 
aanhoudingsbevel een aanvullend Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor andere feiten dan die 
waarvoor AZ was overgeleverd, waarmee hij de Nederlandse autoriteiten dus eigenlijk verzocht om af te zien 
van toepassing van de specialiteitsregel waarin kaderbesluit 2002/584 voorziet. Volgens deze regel kan een 
persoon die op grond van een Europees aanhoudingsbevel aan de uitvaardigende lidstaat is overgeleverd, 
namelijk niet door de rechterlijke autoriteiten van deze lidstaat worden vervolgd en berecht of anderszins 
van zijn vrijheid worden beroofd wegens andere vóór zijn overlevering gepleegde feiten dan die welke de 
reden voor zijn overlevering waren, behalve als de uitvoerende rechterlijke autoriteit daar toestemming voor 

175|  Deze procedure wordt geregeld in artikel 7, lid 2, VEU.

176|  Dit arrest wordt besproken in deel XX.3 „Verzoek om uitlevering van een onderdaan van een staat die deel uitmaakt van de Europese 
Economische Ruimte”.

177|  Dit arrest is besproken in deel II „Burgerschap van de Unie”. 

178|  Arrest van het Hof van 6 september 2016, Petruhhin (C-182/15, EU:C:2016:630).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:262
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:1032
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:953
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:953
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2016:630
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geeft179. In februari 2018 had de officier van justitie bij het parket van Amsterdam toestemming verleend om 
de vervolging uit te breiden overeenkomstig het aanvullend Europees aanhoudingsbevel. Daarop was AZ in 
België vervolgd voor de feiten die in het oorspronkelijke en het aanvullende Europees aanhoudingsbevel 
stonden vermeld, en veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar.

AZ is tegen zijn strafveroordeling opgekomen bij het hof van beroep Brussel (België), dat zich in deze context 
afvroeg of de officier van justitie bij het parket van Amsterdam kon worden beschouwd als een „uitvoerende 
rechterlijke autoriteit” in de zin van kaderbesluit 2002/584180 en aldus bevoegd was om de in dit kaderbesluit 
bedoelde toestemming te verlenen.

Opmerking verdient dat het Hof zich recentelijk al in meerdere zaken heeft uitgesproken over het begrip 
„rechterlijke autoriteit” in de context van het kaderbesluit, meer bepaald over de vraag of procureurs van 
lidstaten kunnen worden geacht onder dit begrip te vallen. Het Hof heeft vastgesteld dat dit het geval was 
bij het Litouwse, het Franse, het Zweedse en het Belgische parket181, maar niet bij het Duitse182. Hoewel al 
die zaken gingen over het begrip „uitvaardigende rechterlijke autoriteit” van een Europees aanhoudingsbevel183, 
en niet over het begrip „uitvoerende rechterlijke autoriteit”, heeft het Hof in dit arrest geoordeeld dat die 
rechtspraak eveneens kan worden toegepast op deze zaak.

In de eerste plaats verklaarde het Hof dat het begrip „uitvoerende rechterlijke autoriteit”, net als het begrip 
„uitvaardigende rechterlijke autoriteit”, een autonoom begrip van het Unierecht is dat niet enkel naar rechters 
of rechterlijke instanties verwijst. Het slaat immers ook op rechterlijke autoriteiten die in de betrokken lidstaat 
deelnemen aan de strafrechtsbedeling, bij de uitoefening van de taken waarmee de tenuitvoerlegging van 
een Europees aanhoudingsbevel noodzakelijk samengaat, onafhankelijk te werk gaan, met name ten opzichte 
van de uitvoerende macht, en hun taken vervullen in het kader van een procedure die voldoet aan de vereisten 
van een effectieve rechterlijke bescherming.

Om de inhoud van het begrip „uitvoerende rechterlijke autoriteit” te bepalen, hanteerde het Hof de criteria 
die het in zijn rechtspraak over „uitvaardigende rechterlijke autoriteiten” heeft ontwikkeld, wat het rechtvaardigde 
onder verwijzing naar het feit dat beide rechterlijke autoriteiten dezelfde status en aard hebben, hoewel ze 
elk verschillende taken uitvoeren. Het Hof kwam tot die slotsom op basis van verschillende elementen. Het 
onderstreept dat een beslissing over de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel, net als een 
beslissing over de uitvaardiging ervan, moet uitgaan van een rechterlijke autoriteit die voldoet aan de vereisten 
die inherent zijn aan een effectieve rechterlijke bescherming, waaronder de waarborg van onafhankelijkheid. 
Voorts was het Hof van oordeel dat de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel – net zo goed 
als de uitvaardiging ervan – de vrijheid van de gezochte persoon kan aantasten, aangezien die tenuitvoerlegging 
ertoe zal leiden dat hij wordt aangehouden en overgeleverd. Het Hof voegde daaraan toe dat in de procedure 
voor uitvaardiging van een Europees aanhoudingsbevel de grondrechten op twee niveaus worden beschermd, 

179|  Artikel 27, lid 2, lid 3, onder g), en lid 4, van het kaderbesluit.

180|  Het begrip „uitvoerende rechterlijke autoriteit” wordt gedefinieerd in artikel 6, lid 2, van het kaderbesluit.

181|  Zie respectievelijk arresten van het Hof van 27 mei 2019, PF (Procureur-generaal van Litouwen) (C-509/18, EU:C:2019:457); 12 december 
2019, Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg en Openbaar Ministerie (Officier van justitie van Lyon en van Tours) 
(gevoegde zaken C-566/19 PPU en C-626/19 PPU, EU:C:2019:1077); 12 december 2019, Openbaar Ministerie (Openbaar ministerie 
van Zweden) (C-625/19 PPU, EU:C:2019:1078), en 12 december 2019, Openbaar Ministerie (Procureur des Konings van Brussel)  
(C-627/19 PPU, EU:C:2019:1079).

182|  Zie arrest van het Hof van 27 mei 2019, OG en PI (Openbaar ministerie van Lübeck en van Zwickau) (C-508/18 en C-82/19 PPU, 
EU:C:2019:456).

183|  Het begrip „uitvaardigende rechterlijke autoriteit” wordt gedefinieerd in artikel 6, lid 1, van het kaderbesluit.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2019:457
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2019:1077
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2019:1078
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2019:1079
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2019:456
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terwijl in de fase van de tenuitvoerlegging ervan de tussenkomst van de uitvoerende rechterlijke autoriteit 
het enige beschermingsniveau is waarin kaderbesluit 2002/584 voorziet om ervoor te zorgen dat de gezochte 
persoon alle garanties krijgt die eigen zijn aan de vaststelling van rechterlijke beslissingen.

In de tweede plaats heeft het Hof geoordeeld dat de toestemming om van de specialiteitsregel af te wijken, 
los van de vraag of ze door dezelfde rechterlijke autoriteit moet worden verleend als die welke het Europees 
aanhoudingsbevel heeft uitgevoerd, hoe dan ook niet kan worden gegeven door een officier van justitie van 
een lidstaat die weliswaar aan de rechtsbedeling deelneemt, maar in de uitoefening van zijn beslissingsbevoegdheid 
individuele instructies kan ontvangen van de uitvoerende macht. Een dergelijke officier van justitie beantwoordt 
namelijk niet aan de noodzakelijke voorwaarden om als „uitvoerende rechterlijke autoriteit” te worden 
aangemerkt. Om die toestemming te kunnen verlenen en dus de specialiteitsregel buiten toepassing te 
kunnen laten, is volgens het Hof de tussenkomst vereist van een autoriteit die deze voorwaarden vervult. 
Deze beslissing moet immers worden onderscheiden van de beslissing over de tenuitvoerlegging van een 
Europees aanhoudingsbevel en brengt voor de betrokkene andere gevolgen mee. Het Hof benadrukte in het 
bijzonder dat de betrokkene weliswaar al aan de uitvaardigende rechterlijke autoriteit is overgeleverd, maar 
dat de gevraagde toestemming een ander strafbaar feit betreft dan dat welk zijn overlevering heeft 
gerechtvaardigd, en dus de vrijheid van deze persoon kan aantasten omdat ze tot een zwaardere veroordeling 
kan leiden.

In deze zaak heeft het Hof erop gewezen dat volgens het Nederlandse recht de beslissing om het Europees 
aanhoudingsbevel uit te voeren finaal aan een rechtbank toekomt, terwijl de beslissing om toestemming te 
verlenen uitsluitend door de officier van justitie wordt genomen. Deze laatste kan echter individuele instructies 
krijgen van de Nederlandse minister van Justitie en is dus geen „uitvoerende rechterlijke autoriteit”.

2. Europees onderzoeksbevel in strafzaken

In het arrest Staatsanwaltschaft Wien (Vervalste overschrijvingsopdrachten) (C-584/19, EU:C:2020:1002) 
heeft het Hof (Grote kamer) zich op 8 december 2020 uitgesproken in een zaak waarin de Staatsanwaltschaft 
Hamburg (openbaar ministerie Hamburg, Duitsland) een strafrechtelijk onderzoek had geopend naar A. en 
andere onbekende personen wegens oplichting. Zij werden ervan verdacht in juli 2018 met gebruikmaking 
van onrechtmatig verkregen gegevens dertien overschrijvingsopdrachten te hebben vervalst, waarmee 
waarschijnlijk ongeveer 9 800 EUR is overgemaakt naar een bankrekening die op naam van A. bij een 
Oostenrijkse bank is geopend. In het onderzoek naar deze zaak heeft het openbaar ministerie Hamburg in 
mei 2019 een Europees onderzoeksbevel uitgevaardigd en vervolgens toegezonden aan de Staatsanwaltschaft 
Wien (openbaar ministerie Wenen, Oostenrijk).184 In het bevel werd dat openbaar ministerie verzocht om 
voor de betrokken periode kopieën van de afschriften van die bankrekening te verstrekken. Volgens het 
Oostenrijkse wetboek van strafvordering kan een Oostenrijks openbaar ministerie echter geen dergelijke 
onderzoeksmaatregel bevelen zonder voorafgaande rechterlijke toestemming. Om die reden heeft het 
openbaar ministerie Wenen het Landesgericht für Strafsachen Wien (regionale strafrechter Wenen, Oostenrijk) 
eind mei 2019 verzocht om deze onderzoeksmaatregel goed te keuren.

Die rechter vroeg zich af of de Oostenrijkse autoriteiten het Europees onderzoeksbevel wel ten uitvoer 
moeten leggen, aangezien het openbaar ministerie Hamburg overeenkomstig het Duitse procesrecht 
instructies kan ontvangen van de Justizsenator von Hamburg (senator van Justitie Hamburg, Duitsland), ook 

184|  Dit Europees onderzoeksbevel is uitgevaardigd overeenkomstig richtlijn 2014/41/EU van het Europees Parlement en de Raad van 
3 april 2014 betreffende het Europees onderzoeksbevel in strafzaken (PB 2014, L 130, blz. 1; hierna: „richtlijn betreffende het 
Europees onderzoeksbevel”).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:1002
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in individuele gevallen. Hij wenste meer bepaald te weten of de recente rechtspraak van het Hof over het 
begrip rechterlijke autoriteit die een Europees aanhoudingsbevel185 uitvaardigt in de zin van kaderbesluit 
2002/584 kan worden toegepast in de context van de richtlijn betreffende het Europees onderzoeksbevel. 
Bijgevolg heeft de verwijzende rechter besloten om het Hof te vragen of een openbaar ministerie van een 
lidstaat kan worden beschouwd als een „rechterlijke autoriteit” die bevoegd is om een Europees onderzoeksbevel 
uit te vaardigen in de zin van deze richtlijn, ook al loopt dit openbaar ministerie het risico om bij de vaststelling 
van een dergelijk bevel te worden aangestuurd door of individuele instructies te ontvangen van de uitvoerende 
macht.

Het Hof heeft geoordeeld dat de begrippen „rechterlijke autoriteit” en „uitvaardigende autoriteit” in de zin 
van de richtlijn betreffende het Europees onderzoeksbevel ook zien op de officier van justitie van een lidstaat 
of – meer in het algemeen – het openbaar ministerie van een lidstaat, ongeacht of er juridisch mogelijkerwijs 
sprake is van een ondergeschiktheidsrelatie tussen deze officier van justitie of dit openbaar ministerie en 
de uitvoerende macht van die lidstaat, die maakt dat zij het risico lopen om bij de vaststelling van een Europees 
onderzoeksbevel direct of indirect te worden aangestuurd door of individuele instructies te ontvangen van 
de uitvoerende macht.

In dit verband merkte het Hof vooraf op dat een Europees onderzoeksbevel volgens die richtlijn alleen ten 
uitvoer kan worden gelegd indien de autoriteit die het uitvaardigt een „uitvaardigende autoriteit”186 is, en 
dat wanneer een dergelijk bevel wordt uitgevaardigd door een andere uitvaardigende autoriteit dan een in 
de zaak bevoegde rechter, rechtbank, onderzoeksrechter of officier van justitie, het door een „rechterlijke 
autoriteit” moet worden gevalideerd voordat het aan een andere lidstaat wordt toegezonden om aldaar ten 
uitvoer te worden gelegd.

Na deze verduidelijking merkte het Hof om te beginnen op dat, waar het kaderbesluit betreffende het 
Europees aanhoudingsbevel het begrip „uitvaardigende rechterlijke autoriteit” hanteert zonder te specificeren 
welke autoriteiten daaronder moeten worden begrepen, de richtlijn betreffende het Europees onderzoeksbevel 
uitdrukkelijk bepaalt dat de officier van justitie, net als de rechter, de rechtbank en de onderzoeksrechter, 
onder het begrip „uitvaardigende autoriteit” valt.187 Het Hof wees er voorts op dat de officier van justitie in 
deze richtlijn ook een van de „rechterlijke autoriteiten” is die gemachtigd zijn om, wanneer het Europees 
onderzoeksbevel wordt uitgevaardigd door een andere uitvaardigende autoriteit dan een in de zaak bevoegde 
rechter, rechtbank, onderzoeksrechter of officier van justitie, dat bevel te valideren voordat het wordt 
toegezonden aan de uitvoerende autoriteit.188 Het Hof constateerde dat de richtlijn voor de kwalificatie van 
de officier van justitie als „uitvaardigende autoriteit” of „rechterlijke autoriteit” niet als voorwaarde stelt dat 
er juridisch geen sprake is van een ondergeschiktheidsrelatie tussen deze officier van justitie en de uitvoerende 
macht van de lidstaat waartoe hij behoort.

185|  Arresten van het Hof van 27 mei 2019, OG en PI (Openbaar ministerie van Lübeck en van Zwickau) (C-508/18 en C-82/19 PPU, 
EU:C:2019:456, punt 90), en 27 mei 2019, PF (Procureur-generaal van Litouwen) (C-509/18, EU:C:2019:457, punt 57). In punt 90 van 
het eerstgenoemde arrest, OG en PI (Openbaar ministerie van Lübeck en van Zwickau), dat over de Duitse openbare ministeries 
gaat, heeft het Hof namelijk geoordeeld dat het begrip „uitvaardigende rechterlijke autoriteit” in de zin van kaderbesluit 2002/584 
geen betrekking heeft op de openbare ministeries van een lidstaat die bij de vaststelling van een besluit over de uitvaardiging van 
een Europees aanhoudingsbevel het risico lopen dat zij in een individueel geval direct of indirect worden aangestuurd door of 
instructies ontvangen van de uitvoerende macht.

186|  In de zin van artikel 2, onder c), van de richtlijn betreffende het Europees onderzoeksbevel.

187|  Artikel 2, onder c), i), van de richtlijn betreffende het Europees onderzoeksbevel.

188|  Artikel 2, onder c), ii), van de richtlijn betreffende het Europees onderzoeksbevel.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2019:456
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2019:457
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Vervolgens heeft het Hof benadrukt dat de uitvaardiging of de validering van een Europees onderzoeksbevel 
aan een andere procedure en andere waarborgen is onderworpen dan die welke bij de uitvaardiging van 
een Europees aanhoudingsbevel gelden. Het merkte met name op dat volgens de richtlijn betreffende het 
Europees onderzoeksbevel een officier van justitie die een dergelijk bevel uitvaardigt of valideert, rekening 
moet houden met het evenredigheidsbeginsel en met de grondrechten van de betrokkene, en dat tegen dat 
bevel een effectief rechtsmiddel moet openstaan dat minstens gelijkwaardig is aan het rechtsmiddel dat in 
een vergelijkbare nationale procedure beschikbaar is. Verder onderstreepte het Hof dat deze richtlijn de 
uitvoerende autoriteit en, meer in het algemeen, de uitvoerende lidstaat de mogelijkheid biedt om er op 
verschillende manieren op toe te zien dat het evenredigheidsbeginsel en de grondrechten van de betrokkene 
worden geëerbiedigd. Het Hof was op grond daarvan van oordeel dat de richtlijn betreffende het Europees 
onderzoeksbevel zowel voor de fase van de uitvaardiging of de validering als voor die van de tenuitvoerlegging 
van dit bevel een reeks waarborgen bevat waarmee de bescherming van de grondrechten van de betrokkene 
kan worden verzekerd.

Tot slot wees het Hof erop dat een Europees onderzoeksbevel een ander doel dient dan een Europees 
aanhoudingsbevel. Een Europees aanhoudingsbevel is gericht op de aanhouding en de overlevering van een 
gezochte persoon met het oog op strafvervolging of uitvoering van een tot vrijheidsbeneming strekkende 
straf of maatregel, terwijl een Europees onderzoeksbevel dient om een of meer specifieke onderzoeksmaatregelen 
te laten uitvoeren met het oog op het verkrijgen van bewijsmateriaal. Hoewel bepaalde van deze 
onderzoeksmaatregelen ingrijpend kunnen zijn, is een Europees onderzoeksbevel, in tegenstelling tot een 
Europees aanhoudingsbevel, dus niet van dien aard dat daardoor het recht op vrijheid van de betrokkene 
wordt aangetast. 

Volgens het Hof hebben al deze verschillen tussen kaderbesluit 2002/584 en de richtlijn betreffende het 
Europees onderzoeksbevel dan ook tot gevolg dat de in zijn recente arresten gegeven uitlegging189 van het 
begrip „uitvaardigende rechterlijke autoriteit” in de zin van het kaderbesluit, namelijk dat dit niet ziet op 
openbare ministeries van een lidstaat die het risico lopen individuele instructies te ontvangen van de 
uitvoerende macht, niet naar analogie kan worden toegepast in het kader van de richtlijn betreffende het 
Europees onderzoeksbevel.

3.  Confiscatie van opbrengsten van misdrijven, alsmede van de daarbij 
gebruikte hulpmiddelen en de door middel daarvan verkregen 
voorwerpen

In het arrest „Agro In 2001” (C-234/18, EU:C:2020:221) van 19 maart 2020 heeft het Hof geoordeeld dat 
kaderbesluit 2005/212 inzake de confiscatie van opbrengsten van misdrijven, alsmede van de daarbij gebruikte 
hulpmiddelen en de door middel daarvan verkregen voorwerpen190 niet in de weg staat aan een wettelijke 
regeling van een lidstaat die bepaalt dat een nationale rechterlijke instantie de confiscatie van illegaal 
verkregen vermogen gelast aan het einde van een procedure die niet afhankelijk is van de vaststelling van 
een strafbaar feit, noch – a fortiori – van de veroordeling van de vermoedelijke daders van een dergelijk feit.

189|  Arresten van het Hof van 27 mei 2019, OG en PI (Openbaar ministerie van Lübeck en van Zwickau) (C-508/18 en C-82/19 PPU, 
EU:C:2019:456), en 27 mei 2019, PF (Procureur-generaal van Litouwen) (C-509/18, EU:C:2019:457).

190|  Kaderbesluit 2005/212/JBZ van de Raad van 24 februari 2005 inzake de confiscatie van opbrengsten van misdrijven, alsmede van 
de daarbij gebruikte hulpmiddelen en de door middel daarvan verkregen voorwerpen (PB 2005, L 68, blz. 49).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:221
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2019:456
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2019:457
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Dit arrest is gewezen in het kader van een geding tussen, enerzijds, de Bulgaarse commissie voor de bestrijding 
van corruptie en de confiscatie van illegaal verkregen vermogen (hierna: „commissie voor vermogensconfiscatie”) 
en, anderzijds, BP, een particulier, en meerdere natuurlijke en rechtspersonen die met BP samenwerken of 
onder zijn zeggenschap staan, betreffende een verzoek om confiscatie van door BP en deze personen illegaal 
verkregen vermogen. Tegen BP werd in zijn hoedanigheid van voorzitter van de raad van toezicht van een 
Bulgaarse bank strafvervolging ingesteld omdat hij tussen 2011 en 2014 personen zou hebben aangezet tot 
verduistering van aan deze bank toebehorende fondsen. Ten tijde van de prejudiciële verwijzing had deze 
strafvervolging echter nog niet geleid tot een definitieve veroordeling. Na het voeren van een onderzoek dat 
met name betrekking had op BP en waaruit is gebleken dat deze met illegale middelen vermogen had vergaard, 
heeft de commissie voor vermogensconfiscatie bij de verwijzende rechter een civielrechtelijke procedure 
ingeleid tot confiscatie van het vermogen van BP en diens gezinsleden. Volgens BP en de andere betrokken 
personen zou een confiscatie van vermogen echter alleen kunnen plaatsvinden op grond van een definitieve 
strafrechtelijke veroordeling.

Het Hof heeft deze redenering verworpen. Het overwoog daartoe dat kaderbesluit 2005/212, met name gelet 
op de doelstellingen en de bewoordingen ervan, moet worden beschouwd als een handeling die ertoe strekt 
de lidstaten te verplichten gemeenschappelijke minimumvoorschriften te bepalen voor de confiscatie van 
hulpmiddelen en opbrengsten die verband houden met strafbare feiten, teneinde de wederzijdse erkenning 
van in strafprocedures vastgestelde rechterlijke beslissingen tot confiscatie te vergemakkelijken. Bijgevolg 
was het Hof van oordeel dat dit kaderbesluit niet de confiscatie regelt van voor illegale activiteiten gebruikte 
hulpmiddelen of uit die activiteiten voortkomende opbrengsten die door een rechterlijke instantie van een 
lidstaat wordt gelast in het kader van een procedure die niet ziet op de vaststelling van een of meerdere 
strafbare feiten. Volgens het Hof betreft de beslissing die de verwijzende rechter in het hoofdgeding moet 
wijzen geen procedure inzake een of meerdere strafbare feiten, maar wel een civielrechtelijke procedure die 
betrekking heeft op vermogen dat illegaal zou zijn verkregen, en die losstaat van een dergelijke strafrechtelijke 
procedure, en valt deze beslissing dus niet binnen de werkingssfeer van kaderbesluit 2005/212.

4. Schadeloosstelling van slachtoffers van strafbare feiten

In het op 16 juli 2020 gewezen arrest Presidenza del Consiglio dei Ministri (C-129/19, EU:C:2020:566) heeft 
de Grote kamer van het Hof ten eerste geoordeeld dat de regeling voor niet-contractuele aansprakelijkheid 
van een lidstaat voor schade die wordt geleden als gevolg van schending van het Unierecht, nu deze lidstaat 
artikel 12, lid 2, van richtlijn 2004/80191 niet tijdig heeft omgezet, ook geldt ten aanzien van slachtoffers die 
wonen in de lidstaat waar het opzettelijke geweldmisdrijf is gepleegd. Ten tweede heeft het Hof geoordeeld 
dat een forfaitaire schadeloosstelling die op grond van een nationale schadeloosstellingsregeling voor 
slachtoffers van opzettelijke geweldmisdrijven wordt toegekend aan slachtoffers, niet als „billijk en passend” 
in de zin van deze bepaling kan worden beschouwd indien bij de vaststelling ervan geen rekening wordt 
gehouden met de ernstige gevolgen die het misdrijf heeft voor de slachtoffers en dus niet in voldoende mate 
bijdraagt tot de vergoeding van de materiële en immateriële schade.

In deze zaak was BV – een Italiaans staatsburger die woonachtig is in Italië – slachtoffer geworden van seksueel 
geweld in die lidstaat. Zij bleef echter verstoken van de 50 000 EUR schadevergoeding waartoe de daders 
van dat geweld werden veroordeeld omdat zij voortvluchtig waren. In februari 2009 heeft BV de Presidenza 
del Consiglio dei Ministri (bureau van de premier, Italië) voor de rechter gedaagd en vergoeding gevorderd 

191|  Richtlijn 2004/80/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven (PB 2004, 
L 261, blz. 15).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:566
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voor de schade die zij naar eigen zeggen had geleden omdat Italië richtlijn 2004/80192 niet tijdig had omgezet. 
In die procedure is de Presidenza del Consiglio dei Ministri in eerste aanleg veroordeeld tot betaling van 
90 000 EUR aan BV. Dit bedrag is in hoger beroep teruggebracht tot 50 000 EUR.

De Presidenza del Consiglio dei Ministri heeft cassatieberoep ingesteld bij de verwijzende rechter, die zich 
afvroeg of de regeling voor niet-contractuele aansprakelijkheid van een lidstaat ten gevolge van de te late 
omzetting van richtlijn 2004/80 kon gelden ten aanzien van slachtoffers van opzettelijke geweldmisdrijven 
die zich niet in een grensoverschrijdende situatie bevinden. Verder betwijfelde deze rechter of het forfaitaire 
bedrag van 4 800 EUR voor de schadeloosstelling van slachtoffers van seksueel geweld waarin de Italiaanse 
regeling193 voorzag, „billijk en passend” was in de zin van artikel 12, lid 2, van richtlijn 2004/80.

Aangaande de eerste vraag heeft het Hof om te beginnen de voorwaarden in herinnering gebracht waaronder 
lidstaten aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade die particulieren lijden als gevolg van schending 
van het Unierecht, te weten dat het geschonden voorschrift van Unierecht hun rechten toekent, dat het om 
een voldoende gekwalificeerde schending van dat voorschrift gaat en dat er een oorzakelijk verband bestaat 
tussen deze schending en de schade van de particulieren. In deze zaak heeft het Hof, gelet op de bewoordingen 
van artikel 12, lid 2, van richtlijn 2004/80, de context en de doelstellingen ervan, met name opgemerkt dat 
de Uniewetgever er met deze bepaling niet voor heeft gekozen om elke lidstaat een specifieke 
schadeloosstellingsregeling te laten invoeren die enkel geldt voor slachtoffers van opzettelijke geweldmisdrijven 
in een grensoverschrijdende situatie, maar om de slachtoffers van dergelijke misdrijven te laten vallen onder 
de nationale schadeloosstellingsregelingen voor slachtoffers van in die lidstaten gepleegde geweldmisdrijven. 
Het Hof is tot de slotsom gekomen dat richtlijn 2004/80 elke lidstaat verplicht om een schadeloosstellingsregeling 
in te voeren die openstaat voor alle slachtoffers van opzettelijke geweldmisdrijven die op zijn grondgebied 
worden gepleegd en niet alleen voor slachtoffers die zich in een grensoverschrijdende situatie bevinden. Het 
Hof heeft hieruit afgeleid dat richtlijn 2004/80 het recht op een billijke en passende schadeloosstelling niet 
alleen toekent aan slachtoffers van die misdrijven die zich in een dergelijke situatie bevinden, maar ook aan 
slachtoffers die hun gewone verblijfplaats hebben in de lidstaat waar het misdrijf is gepleegd. Bijgevolg heeft 
een particulier, mits aan de andere twee genoemde voorwaarden is voldaan, recht op vergoeding van de 
schade die hij heeft geleden doordat een lidstaat zijn verplichting uit hoofde van artikel 12, lid 2, van richtlijn 
2004/80 niet is nagekomen, ongeacht of deze particulier zich in een grensoverschrijdende situatie bevond 
op het tijdstip waarop hij het slachtoffer werd van het betrokken misdrijf.

Aangaande de tweede vraag heeft het Hof vastgesteld dat artikel 12, lid 2, van richtlijn 2004/80 geen enkele 
aanwijzing bevat over het bedrag van de schadevergoeding dat „billijk en passend” kan worden geacht en 
zodoende de lidstaten op dit punt een beoordelingsmarge laat. Hoewel de schadeloosstelling de materiële 
en immateriële schade van de slachtoffers van opzettelijke geweldmisdrijven niet per se volledig hoeft te 
vergoeden, mag zij niet louter symbolisch of duidelijk ontoereikend zijn in het licht van de ernstige gevolgen 
die het misdrijf voor deze slachtoffers heeft. Volgens het Hof moet de schadeloosstelling die op grond van 
deze bepaling aan die slachtoffers wordt toegekend namelijk in voldoende mate het lijden van de slachtoffers 
compenseren. In dit verband heeft het Hof ook verduidelijkt dat een forfaitaire schadeloosstelling van die 

192|  Artikel 12, lid 2, van de richtlijn luidt als volgt: „Alle lidstaten zorgen ervoor dat hun nationale wetgeving voorziet in een 
schadeloosstellingsregeling voor slachtoffers van op hun grondgebied gepleegde opzettelijke geweldmisdrijven, die een billijke en 
passende schadeloosstelling van slachtoffers garandeert.”

193|  Opmerking verdient dat Italië, nadat in deze zaak een vordering inzake niet-contractuele aansprakelijkheid tegen deze lidstaat was 
ingesteld, een schadeloosstellingsregeling heeft ingevoerd voor slachtoffers van opzettelijke geweldmisdrijven die in Italië zijn 
gepleegd, ongeacht of de slachtoffers daar wonen. Deze regeling geldt met terugwerkende kracht ook voor handelingen die onder 
dit soort misdrijven vallen en die op of na 1 juli 2005 zijn verricht.
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slachtoffers als „billijk en passend” kan worden gezien mits de vergoedingentabel van de schadeloosstellingsregeling 
voldoende gedetailleerd is, om te voorkomen dat de forfaitaire schadeloosstelling die voor een bepaald 
soort geweld is vastgesteld, gelet op de omstandigheden van een bepaald geval, duidelijk ontoereikend blijkt.

XI. Vervoer

Het Hof heeft in het arrest Transportes Aéreos Portugueses (C-74/19, EU:C:2020:460) van 11 juni 2020 de 
begrippen „buitengewone omstandigheden” en „redelijke maatregelen” in de zin van verordening nr. 261/2004194 
(hierna: „verordening luchtreizigersrechten”) verduidelijkt. Zo heeft het geoordeeld dat het storende gedrag 
van een passagier dat heeft geleid tot de omleiding van het vliegtuig, waardoor de vlucht vertraging heeft 
opgelopen, onder bepaalde voorwaarden een „buitengewone omstandigheid” vormt, en dat de 
luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert zich op deze „buitengewone omstandigheid” kan beroepen, 
ook al betreft deze niet de geannuleerde of vertraagde vlucht maar een eerdere door die maatschappij met 
hetzelfde vliegtuig uitgevoerde vlucht. Voorts heeft het Hof geoordeeld dat het alternatieve vervoer waarmee 
de luchtvaartmaatschappij de passagier ter bestemming bracht met de volgende door haarzelf uitgevoerde 
vlucht en waarbij de passagier de dag na de oorspronkelijk geplande dag aankwam, slechts onder bepaalde 
voorwaarden een „redelijke maatregel” is die de luchtvaartmaatschappij vrijstelt van haar compensatieverplichting. 

In het hoofdgeding twistten een passagier en de luchtvaartmaatschappij Transportes Aéreos Portugueses 
(TAP) over de weigering van deze luchtvaartmaatschappij om deze passagier compensatie te betalen voor 
de schade die hij had geleden doordat zijn aansluitende vlucht veel te laat op de eindbestemming was 
aangekomen. De luchtvaartmaatschappij weigerde om compensatie te betalen, omdat de vertraging van de 
vlucht te wijten was aan het storende gedrag van een passagier op een eerdere vlucht met hetzelfde vliegtuig, 
naar aanleiding waarvan het vliegtuig was omgeleid. Volgens haar moest deze omstandigheid worden 
aangemerkt als „buitengewoon” in de zin van de verordening luchtreizigersrechten195, waardoor zij was 
vrijgesteld van haar in die verordening neergelegde compensatieverplichting196.

De nationale rechter bij wie dit geding aanhangig werd gemaakt, had twijfels over de juridische kwalificatie 
van de omstandigheid die de vertraging had veroorzaakt, over de vraag of een luchtvaartmaatschappij zich 
kan beroepen op een dergelijke omstandigheid wanneer die weliswaar het vliegtuig waarmee de betrokken 
vlucht is uitgevoerd heeft getroffen, maar tijdens een eerdere vlucht met dat vliegtuig, en over de vraag of 
de door de luchtvaartmaatschappij getroffen maatregelen redelijk waren. 

In dit verband heeft het Hof eraan herinnerd dat de luchtvaartmaatschappij niet verplicht is compensatie te 
betalen aan passagiers indien zij kan aantonen dat de annulering of de vertraging van meer dan drie uur bij 
aankomst het gevolg is van „buitengewone omstandigheden” die, zelfs indien alle redelijke maatregelen 
waren getroffen, niet voorkomen hadden kunnen worden, en dat zij, wanneer dergelijke omstandigheden 
zich voordoen, aan de situatie aangepaste maatregelen heeft getroffen met inzet van alle beschikbare 
materiële, financiële en personeelsmiddelen om te voorkomen dat deze zou leiden tot annulering of langdurige 

194|  Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke 
regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten 
en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 295/91 (PB 2004, L 46, blz. 1). 

195|  Artikel 5, lid 3, van verordening nr. 261/2004. 

196|  Artikel 5, lid 1, onder c), en artikel 7, lid 1, van verordening nr. 261/2004.
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vertraging van de betrokken vlucht. Daarbij kan evenwel niet van haar worden verlangd dat zij offers brengt 
die uit het oogpunt van de mogelijkheden van haar onderneming op het relevante tijdstip onaanvaardbaar 
zijn. 

In de eerste plaats heeft het Hof opgemerkt dat als „buitengewone omstandigheden” in de zin van de 
verordening luchtreizigersrechten kunnen worden aangemerkt gebeurtenissen die naar hun aard of oorsprong 
niet inherent zijn aan de normale uitoefening van het bedrijf van de betrokken luchtvaartmaatschappij en 
waar deze geen daadwerkelijke invloed op kan uitoefenen. Die twee voorwaarden zijn cumulatief. Dergelijke 
omstandigheden kunnen zich met name voordoen als er beveiligingsproblemen zijn.

Na te hebben opgemerkt dat het storende gedrag van een passagier dat aan de basis lag van de omleiding 
van het vliegtuig daadwerkelijk de veiligheid van de betrokken vlucht in gevaar had gebracht, heeft het Hof 
vastgesteld dat dit soort gedrag niet inherent is aan de normale uitoefening van het bedrijf van een 
luchtvaartmaatschappij. Voorts heeft de uitvoerende luchtvaartmaatschappij in beginsel geen controle over 
dergelijk gedrag, aangezien het gedrag van een passagier en zijn reacties op de verzoeken van de bemanning 
niet voorspelbaar zijn en de gezagvoerder en de bemanning aan boord slechts over beperkte middelen 
beschikken om dergelijk gedrag onder controle te houden. 

Het Hof heeft verduidelijkt dat de uitvoerende luchtvaartmaatschappij echter niet kan worden geacht geen 
daadwerkelijke controle over dit gedrag te hebben, en dat dit dus niet als „buitengewone omstandigheid” 
kan worden aangemerkt, indien de luchtvaartmaatschappij tot dit gedrag heeft bijgedragen of indien zij op 
basis van voortekenen van dergelijk gedrag daarop had kunnen anticiperen en gepaste maatregelen had 
kunnen nemen op een tijdstip waarop zij dit kon doen zonder grote gevolgen voor het verloop van de 
betrokken vlucht. Dit kan met name het geval zijn wanneer de luchtvaartmaatschappij een passagier heeft 
laten instappen die zich reeds vóór of tijdens het instappen storend gedroeg. 

In de tweede plaats heeft het Hof gepreciseerd dat een luchtvaartmaatschappij, om vrijgesteld te worden 
van haar verplichting tot compensatie van de passagiers in geval van langdurige vertraging of annulering 
van een vlucht, zich kan beroepen op een „buitengewone omstandigheid” waardoor een eerdere vlucht is 
getroffen die zijzelf met hetzelfde vliegtuig heeft uitgevoerd, op voorwaarde dat er een rechtstreeks causaal 
verband bestaat tussen deze omstandigheid waardoor een eerdere vlucht is getroffen en de vertraging of 
de annulering van een latere vlucht. Het staat aan de verwijzende rechter om dit te beoordelen aan de hand 
van de feitelijke gegevens waarover hij beschikt. Daarbij dient hij met name rekening te houden met de wijze 
waarop het betrokken vliegtuig wordt geëxploiteerd. 

In de derde plaats heeft het Hof geoordeeld dat wanneer een luchtvaartmaatschappij in geval van een 
„buitengewone omstandigheid” wil ontkomen aan haar verplichting tot compensatie van passagiers, zij alle 
haar ter beschikking staande middelen moet aanwenden om ervoor te zorgen dat de passagiers zo snel 
mogelijk een bevredigend en redelijk alternatief vervoer wordt aangeboden. Dat kan onder meer betekenen 
dat zij moet zoeken naar andere rechtstreekse of indirecte vluchten die eventueel worden uitgevoerd door 
andere luchtvaartmaatschappijen die al dan niet tot dezelfde luchtvaartalliantie behoren en die vroeger 
aankomen dan de volgende vlucht van de betrokken luchtvaartmaatschappij. 

Bijgevolg kan de luchtvaartmaatschappij niet worden geacht alle haar ter beschikking staande middelen te 
hebben aangewend wanneer zij zich ertoe beperkt de betrokken passagier alternatief vervoer naar zijn 
bestemming aan te bieden met de volgende door haar uitgevoerde vlucht, die een dag na de oorspronkelijk 
geplande dag ter bestemming aankomt, tenzij er geen enkele zetel beschikbaar is op een andere rechtstreekse 
of indirecte vlucht waarmee de passagier zijn eindbestemming sneller kan bereiken dan met de volgende 
vlucht van de betrokken luchtvaartmaatschappij, of wanneer het organiseren van dergelijk alternatief vervoer 
voor deze luchtvaartmaatschappij een onaanvaardbaar offer vormt, gelet op de mogelijkheden van haar 
onderneming op het relevante tijdstip.
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XII. Mededinging

1. Regels voor ondernemingen

1.1. Mededingingsregelingen

Op het gebied van mededingingsregelingen verdienen drie arresten de aandacht. Het eerste arrest heeft 
betrekking op de toepasselijkheid van de mededingingsregels op overeenkomsten ter minnelijke schikking 
van octrooigeschillen. Het tweede arrest gaat over de criteria aan de hand waarvan moet worden bepaald 
of overeenkomsten die tussen banken worden gesloten met het oog op de vaststelling van een uniform tarief 
voor de afwikkelingsvergoeding afbreuk doen aan de mededinging. Het derde arrest heeft ten slotte betrekking 
op de gevolgen van de door een onderneming aan een mededingingsautoriteit gedane toezeggingen voor 
de contractuele rechten van haar medecontractanten.

In het arrest Generics (UK) e.a. (C-307/18, EU:C:2020:52) van 30 januari 2020 heeft het Hof de criteria 
verduidelijkt die van toepassing zijn om te bepalen of schikkingsovereenkomsten tussen de houder van 
farmaceutische octrooien en fabrikanten van generieke geneesmiddelen vallen onder het verbod op praktijken 
en overeenkomsten die strekken tot of als gevolg hebben dat de mededinging wordt beperkt (artikel 101 
VWEU) en onder het verbod op misbruik van machtspositie (artikel 102 VWEU).

De Competition Appeal Tribunal (rechter in mededingingszaken, Verenigd Koninkrijk) heeft het Hof om een 
prejudiciële beslissing verzocht in het kader van een zaak waarin de rechtmatigheid werd onderzocht van 
een besluit van de Competition and Markets Authority (mededingingsautoriteit, Verenigd Koninkrijk) 
betreffende overeenkomsten tot schikking van een octrooigeschil (hierna: „bestreden besluit”) dat was gericht 
tot een aantal fabrikanten van generieke geneesmiddelen en de farmaceutische groep GlaxoSmithKline 
(hierna: „GSK”). GSK was houder van een octrooi voor een werkzame farmaceutische stof in het antidepressivum 
paroxetine en van secundaire octrooien ter bescherming van bepaalde werkwijzen voor de vervaardiging 
van deze stof. Toen het moederoctrooi van GSK eind 1999 verstreek, hebben verschillende fabrikanten van 
generieke geneesmiddelen overwogen om generieke paroxetine op de Britse markt te brengen. GSK heeft 
echter inbreukprocedures ingeleid tegen deze generieke fabrikanten, die op hun beurt de geldigheid van 
een van de secundaire octrooien van GSK hebben betwist. Vervolgens hebben GSK en de generieke fabrikanten 
schikkingsovereenkomsten gesloten in het kader waarvan deze laatsten in ruil voor een door GSK te betalen 
vergoeding ervan hebben afgezien om tijdens een bepaalde periode hun eigen generieke geneesmiddelen 
op de markt te brengen (hierna: „betrokken overeenkomsten”). In het bestreden besluit was de Competition 
and Markets Authority tot de slotsom gekomen dat de betrokken overeenkomsten in strijd waren met het 
verbod op het sluiten van mededingingsbeperkende overeenkomsten, en dat GSK misbruik had gemaakt 
van haar machtspositie op de relevante markt. Die autoriteit had bijgevolg geldboeten opgelegd aan de 
partijen bij die overeenkomsten.

Het Hof heeft eerst en vooral benadrukt dat een overeenkomst tussen ondernemingen slechts onder het 
verbod van artikel 101, lid 1, VWEU valt indien zij de mededinging binnen de interne markt ongunstig en 
merkbaar beïnvloedt, hetgeen veronderstelt dat deze ondernemingen ten minste potentiële concurrenten 
van elkaar zijn. Het Hof heeft opgemerkt dat in het geval van generieke fabrikanten die nog niet tot de markt 
zijn toegetreden op het moment van de sluiting van dergelijke overeenkomsten, de vereiste verhouding van 
potentiële concurrentie veronderstelt dat wordt aangetoond dat er reële en concrete mogelijkheden bestaan 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:52


Jaarverslag 2020 | Gerechtelijke werkzaamheden126

om tot de markt toe te treden. In dat verband heeft het Hof geoordeeld dat voor elke betrokken generieke 
fabrikant moet worden beoordeeld of deze het vaste voornemen heeft om tot de markt toe te treden en of 
hij daartoe zelf in staat is, rekening houdend met de voorbereidende stappen die hij heeft gezet, en of er 
geen onoverkomelijke toetredingsbelemmeringen bestaan. Eventuele octrooirechten zijn volgens het Hof 
op zichzelf niet als dergelijke belemmeringen te beschouwen, aangezien de geldigheid ervan kan worden 
betwist. 

Wat het begrip „mededingingsbeperking naar strekking” betreft, heeft het Hof eraan herinnerd dat een 
dergelijke kwalificatie afhankelijk is van de vaststelling dat de betrokken overeenkomsten in voldoende mate 
schadelijk zijn voor de mededinging, gelet op hun inhoud, doelstellingen en de economische en de juridische 
context ervan. Gelet op de aanzienlijke verlaging van de verkoopprijs van de betrokken geneesmiddelen als 
gevolg van de introductie op de markt van de generieke versie ervan, kan volgens het Hof sprake zijn van 
een dergelijke schadelijkheid wanneer de waardeoverdrachten waarin overeenkomsten als de onderhavige 
voorzien, wegens hun omvang slechts kunnen worden verklaard door het commerciële belang van de partijen 
bij die overeenkomst om af te zien van mededinging op merites, en generieke fabrikanten dus ertoe aanzetten 
om af te zien van toetreding tot de betrokken markt. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van een 
„mededingingsbeperking naar strekking” moet volgens het Hof ook rekening worden gehouden met eventuele 
aangetoonde mededingingsbevorderende gevolgen van de betrokken overeenkomsten. Het Hof heeft echter 
verduidelijkt dat dit laatste enkel dient om na te gaan of de overeenkomst in kwestie voldoende schadelijk 
is. Het Hof heeft hieruit afgeleid dat het aan de nationale rechter staat om voor elke overeenkomst in kwestie 
te beoordelen of de aangetoonde mededingingsbevorderende gevolgen toereikend zijn om redelijkerwijze 
te betwijfelen dat de overeenkomst voldoende schadelijk voor de mededinging is. 

Wat de vraag betreft of een schikkingsovereenkomst zoals die waar het hier om gaat kan worden gekwalificeerd 
als een „mededingingsbeperking naar gevolgen”, merkt het Hof op dat, om het bestaan van potentiële of 
reële gevolgen voor de mededinging van een dergelijke overeenkomst te beoordelen, moet worden bepaald 
hoe de markt en de marktstructuur zonder de collusie waarschijnlijk zouden functioneren, zonder dat daarbij 
hoeft te worden aangetoond dat de betrokken generieke fabrikant waarschijnlijk gelijk zou halen of dat 
waarschijnlijk een minder mededingingsbeperkende schikkingsovereenkomst zou worden gesloten. 

In antwoord op de vragen met betrekking tot het begrip „misbruik van machtspositie” heeft het Hof in de 
eerste plaats geoordeeld dat bij de bepaling van de productmarkt ook rekening moet worden gehouden met 
de generieke versies van het geneesmiddel waarvan het vervaardigingsproces beschermd blijft door een 
octrooi, indien kan worden aangetoond dat de fabrikanten van die versies krachtig genoeg tot de markt 
kunnen toetreden om een serieus tegengewicht te vormen voor de reeds op deze markt aanwezige fabrikant 
van oorspronkelijke geneesmiddelen. In de tweede plaats heeft het Hof opgemerkt dat slechts misbruik van 
machtpositie kan worden vastgesteld indien er sprake is van een aantasting van de mededingingsstructuur 
van de markt die verder reikt dan enkel de specifieke gevolgen van elk van de betrokken overeenkomsten 
waaraan artikel 101 VWEU een sanctie verbindt. Meer in het bijzonder merkt het Hof op dat, met name gelet 
op de mogelijke cumulatieve mededingingsbeperkende gevolgen van de verschillende overeenkomsten, de 
sluiting ervan, die deel uitmaakt van een algemene contractuele strategie, een aanzienlijk uitsluitingseffect 
kan hebben, waardoor de consument de voordelen worden ontnomen van de toetreding tot de markt van 
potentiële concurrenten die hun eigen geneesmiddel fabriceren, en de betrokken markt dus rechtstreeks 
of indirect wordt voorbehouden aan de fabrikant van het betrokken oorspronkelijke geneesmiddel. In de 
laatste plaats heeft het Hof eraan herinnerd dat een dergelijke gedraging kan worden gerechtvaardigd indien 
de onderneming waarvan de gedraging uitgaat, aantoont dat de mededingingsbeperkende gevolgen ervan 
worden gecompenseerd, of zelfs overtroffen, door voordelen op het vlak van efficiëntie die ook de verbruikers 
ten goede komen. Met het oog op deze afweging moeten de gunstige gevolgen van de betrokken gedraging 
voor de mededinging in aanmerking worden genomen zonder dat rekening hoeft te worden gehouden met 
de doelstellingen van de onderneming waarvan de gedraging uitgaat.
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In het arrest Budapest Bank e.a. (C-228/18, EU:C:2020:265) van 2 april 2020 heeft het Hof meer duiding 
gegeven bij de criteria die moeten worden aangewend om uit te maken of tussen banken gesloten overeenkomsten 
betreffende de vergoedingen die in rekening worden gebracht wanneer een transactie met een betaalkaart 
wordt betaald, door artikel 101 VWEU verboden feitelijke gedragingen of overeenkomsten vormen die ertoe 
strekken de mededinging te beperken.

De Kúria (hoogste rechterlijke instantie, Hongarije) heeft het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing in 
het kader van een geding tussen de Gazdasági Versenyhivatal (mededingingsautoriteit, Hongarije), enerzijds, 
en twee aanbieders van kaartbetalingsdiensten, Visa en MasterCard, alsook zes financiële instellingen, 
anderzijds, over een besluit van deze mededingingsautoriteit van 2009. Bij dit besluit heeft de 
mededingingsautoriteit met name het bestaan van een mededingingsbeperkende overeenkomst betreffende 
de zogenaamde „afwikkelingsvergoedingen” vastgesteld. Bijgevolg heeft zij diverse boeten opgelegd aan 
zeven van de aan de overeenkomst deelnemende financiële instellingen, alsook aan Visa en MasterCard. 

Blijkens de uiteenzetting van de nationale rechter zijn afwikkelingsvergoedingen bedragen die de financiële 
instellingen die betaalterminals aan de marktdeelnemers leveren (hierna: „wervende banken”), op grond 
van hun aansluiting bij het door Visa of MasterCard aangeboden betalingssysteem moeten betalen aan de 
financiële instellingen die betaalkaarten uitgeven (hierna: „emitterende banken”), wanneer een transactie 
met een kaart wordt betaald. Zeven financiële instellingen die het leeuwendeel van de relevante nationale 
markten vertegenwoordigden, zijn in april 1996 overeengekomen om per categorie van marktdeelnemers 
het minimumtarief voor de handelarenvergoedingen vast te leggen. In oktober 1996 werd een tweede 
overeenkomst (hierna: „MIF-overeenkomst”) gesloten, waarover namens Visa en MasterCard is onderhandeld 
en waarbij een uniform tarief is vastgesteld voor de afwikkelingsvergoedingen die binnen deze twee 
betalingssystemen verschuldigd zijn. De mededingingsautoriteit heeft de MIF-overeenkomst onderzocht en 
heeft vastgesteld dat alle financiële instellingen die zich achtereenvolgens bij de MIF-overeenkomst hebben 
aangesloten en ook Visa en MasterCard in de periode vanaf de toetreding van Hongarije tot de Europese 
Unie inbreuk hebben gemaakt op artikel 101 VWEU. Volgens de autoriteit valt de overeenkomst waarbij een 
uniform percentage en een uniforme structuur werden vastgelegd voor de in rekening te brengen 
afwikkelingsvergoedingen en waarbij Visa en MasterCard zich ertoe verbonden om dienaangaande een 
regelgevingskader in hun respectieve interne reglementen op te nemen, onder het verbod van artikel 101 
VWEU, aangezien zij niet alleen tot doel had de mededinging te beperken, maar dit ook tot gevolg had.

Het Hof heeft om te beginnen geoordeeld dat artikel 101, lid 1, VWEU zich niet ertegen verzet dat een 
mededingingsverstorende gedraging wordt geacht zowel naar strekking als naar gevolg de mededinging te 
beperken in de zin van die bepaling. Om te verduidelijken hoe deze twee categorieën van beperkingen van 
de mededinging zich tot elkaar verhouden, heeft het Hof erop gewezen dat coördinatie tussen ondernemingen 
de mededinging „naar strekking” beperkt indien die coördinatie op zich in voldoende mate schadelijk is, 
zonder dat de gevolgen ervan voor de mededinging hoeven te worden onderzocht. Wanneer een en dezelfde 
gedraging echter wordt geacht zowel naar strekking als naar gevolg de mededinging te beperken, is het aan 
de bevoegde autoriteit of rechter om hun bevindingen in die zin met de nodige bewijzen te staven en te 
verduidelijken in hoeverre deze bewijzen betrekking hebben op een van beide soorten beperkingen die aldus 
zijn vastgesteld.

Vervolgens heeft het Hof zich gebogen over de vraag welke kwalificatie er op grond van artikel 101, lid 1, 
VWEU aan de betrokken overeenkomst kan worden gegeven, na te hebben opgemerkt dat de nationale 
rechter hierover het laatste woord heeft.

Met betrekking tot de inhoud van de MIF-overeenkomst heeft het Hof in eerste instantie opgemerkt dat deze 
overeenkomst heeft gezorgd voor uniformering van het tarief van de afwikkelingsvergoedingen die de 
wervende banken moeten betalen aan de emitterende banken voor de betalingen die worden verricht met 
een kaart van een van beide betalingssystemen, zodat de mededinging tussen zowel de twee betrokken 
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betalingssystemen als tussen de wervende banken op dat punt wordt beïnvloed. Het Hof heeft opgemerkt 
dat in de betrokken overeenkomst weliswaar niet rechtstreeks de handelarenvergoedingen worden vastgesteld, 
maar dat toch van een mededingingsbeperking „naar strekking” kan worden gesproken indien deze 
overeenkomst moet worden aangemerkt als een indirecte prijsvaststelling in de zin van artikel 101, lid 1, 
onder a), VWEU of als een gedraging die in dezelfde mate schadelijk is voor de mededinging binnen de interne 
markt. 

Het Hof is evenwel tot de conclusie gekomen dat uit de gegevens die met betrekking tot de inhoud van de 
overeenkomst zijn overgelegd, niet noodzakelijkerwijs blijkt dat de overeenkomst voldoende schadelijk was 
om als beperking „naar strekking” te worden aangemerkt, en is dan ook overgegaan tot het onderzoek van 
de beschikbare gegevens betreffende de met de MIF-overeenkomst nagestreefde doelstellingen. Op basis 
van deze gegevens heeft het Hof verklaard dat niet kan worden uitgesloten dat het door de MIF-overeenkomst 
nagestreefde doel niet erin bestond een drempelwaarde voor de vergoedingen te verzekeren, maar een 
zeker evenwicht tot stand te brengen tussen de activiteiten van „uitgifte” en „acquiring” binnen elk van de 
betrokken kaartbetalingssystemen. Volgens het Hof is het in dit verband relevant dat zowel de emitterende 
als de wervende banken partij bij de overeenkomst waren. Indien echter uit de door de nationale rechter op 
dit punt te verrichten verificaties zou blijken dat de MIF-overeenkomst tot gevolg had dat de concurrentie 
op het vlak van de andere kenmerken van deze kaartbetalingssystemen toenam doordat die overeenkomst 
de mededinging voor de afwikkelingsvergoedingen tussen deze twee systemen neutraliseerde, dan vereist 
dat volgens het Hof een beoordeling van de mededinging zoals deze zonder de MIF-overeenkomst op de 
betrokken markt zou hebben bestaan, en dus een analyse van de gevolgen van deze overeenkomst.

Het Hof heeft dan ook geconstateerd dat het niet over voldoende gegevens beschikte om te kunnen vaststellen 
of uit het feit dat de mededinging voor de afwikkelingsvergoedingen was geneutraliseerd, op zich bleek dat 
de MIF-overeenkomst voldoende schadelijk was om een onderzoek naar de gevolgen overbodig te maken, 
zowel wat de mededinging tussen de twee kaartbetalingssystemen als de mededinging op de acquiringmarkt 
betreft. Het Hof heeft benadrukt dat de remmende werking die de MIF-overeenkomst had op de opwaartse 
druk op de afwikkelingsvergoedingen die er zonder de overeenkomst zou zijn geweest, niettemin relevant 
is voor het onderzoek van de vraag of die overeenkomst leidt tot een beperking van de mededinging.

Derhalve heeft het Hof artikel 101, lid 1, VWEU aldus uitgelegd dat een overeenkomst tussen banken waarbij 
hetzelfde tarief wordt bepaald voor de afwikkelingsvergoeding die bij iedere betaling met een betaalkaart 
toekomt aan de banken die deze kaart uitgeven, niet kan worden aangemerkt als een overeenkomst die 
„ertoe strekt” de mededinging te verhinderen, te beperken of te vervalsen in de zin van die bepaling, tenzij 
deze overeenkomst, gelet op de bewoordingen, de doelstellingen en de context ervan, kan worden geacht 
voldoende schadelijk voor de mededinging te zijn om als zodanig te kunnen worden aangemerkt, hetgeen 
de verwijzende rechter dient na te gaan.

Bij het op 9 december 2020 gewezen arrest Groupe Canal +/Commissie (C-132/19 P, EU:C:2020:1007) heeft 
het Hof een besluit van de Europese Commissie waarbij de toezeggingen van een onderneming zoals 
Paramount Pictures International Ltd en haar moedermaatschappij Viacom Inc. (hierna gezamenlijk: 
„Paramount”) verbindend waren verklaard op grond van artikel 9 van verordening nr. 1/2003197, nietig 
verklaard. Paramount had licentieovereenkomsten voor audiovisuele inhoud gesloten met de belangrijkste 
betaaltelevisiezenders van de Europese Unie, waaronder Sky UK Ltd en Sky plc (hierna gezamenlijk: „Sky”) 
en Groupe Canal + SA (hierna: „Groupe Canal +”).

197|  Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de 
artikelen [101 en 102 VWEU] (PB 2003, L 1, blz. 1).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:1007
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Op 13 januari 2014 had de Commissie een onderzoek ingesteld naar mogelijke beperkingen die een belemmering 
vormden voor de verrichting van betaaltelevisiediensten in het kader van de betrokken licentieovereenkomsten, 
teneinde de verenigbaarheid ervan met artikel 101 VWEU en artikel 53 van de Overeenkomst betreffende 
de Europese Economische Ruimte (hierna: „EER-Overeenkomst”) te beoordelen. In het kader van dit onderzoek 
had zij Paramount op 23 juli 2015 een mededeling van punten van bezwaar gezonden, die betrekking had 
op bepaalde clausules van de door Paramount met Sky gesloten licentieovereenkomsten. Het ging meer 
bepaald om twee samenhangende clausules, waarvan de eerste beoogde de mogelijkheid voor Sky uit te 
sluiten of te beperken om in te gaan op spontane verzoeken van consumenten die in de EER, maar buiten 
het Verenigd Koninkrijk en Ierland verblijven, om televisiedistributiediensten te leveren, terwijl de tweede 
clausule Paramount verplichtte om in haar overeenkomsten met de in de EER maar buiten het Verenigd 
Koninkrijk gevestigde omroeporganisaties een clausule in te voegen die een soortgelijk verbod voor deze 
omroeporganisaties behelsde met betrekking tot dergelijke verzoeken van consumenten die in het Verenigd 
Koninkrijk of in Ierland verblijven. In dit verband was de Commissie van mening dat overeenkomsten die 
door toedoen van dergelijke clausules leidden tot absolute territoriale exclusiviteit, een mededingingsbeperking 
„naar strekking” in de zin van artikel 101 VWEU en artikel 53 van de EER-Overeenkomst konden vormen, 
aangezien zij opnieuw barrières opwierpen tussen nationale markten en in de weg stonden aan de doelstelling 
van het Verdrag die ertoe strekt een interne markt te vestigen. Bij brief van 4 december 2015 had de Commissie 
deze beoordeling en een voorlopige conclusie meegedeeld aan Groupe Canal + als belanghebbende derde.

Paramount had toezeggingen gedaan om tegemoet te komen aan de door de Commissie uiteengezette 
bezorgdheden. Paramount had zich in dit verband met name bereid verklaard om de in haar licentieovereenkomsten 
met de omroeporganisaties opgenomen clausules die leidden tot een absolute gebiedsbescherming van 
deze omroeporganisaties, niet langer na te komen, noch stappen te ondernemen om ze te doen eerbiedigen. 

Nadat de Commissie kennis had genomen van de opmerkingen van belanghebbende derden, waaronder 
Groupe Canal +, had zij bij besluit van 26 juli 2016198 (hierna: „litigieus besluit”) de aldus gedane toezeggingen 
aanvaard en verbindend verklaard, dit overeenkomstig artikel 9 van verordening nr. 1/2003. Daarop had 
Paramount Groupe Canal + kennisgegeven van de inhoud van de aldus verbindend verklaarde toezeggingen 
en de gevolgen daarvan, met name van haar voornemen om niet langer te zorgen voor de eerbiediging van 
de aan Groupe Canal + toegekende absolute territoriale exclusiviteit op de Franse markt. Aangezien Groupe 
Canal + van mening was dat dergelijke toezeggingen, die waren gedaan in het kader van een procedure 
waarbij alleen de Commissie en Paramount betrokken waren, haar niet konden worden tegengeworpen, had 
zij bij het Gerecht beroep tot nietigverklaring van het litigieuze besluit ingesteld, dat bij arrest van 12 december 
2018199 was verworpen (hierna: „bestreden arrest”). 

In het kader van de door Groupe Canal + ingestelde hogere voorziening heeft het Hof bij arrest van 9 december 
2020 vastgesteld dat het Gerecht blijk had gegeven van een onjuiste rechtsopvatting bij de beoordeling of 
de uit het litigieuze besluit voortvloeiende aantasting van de belangen van derden evenredig was. Bijgevolg 
heeft het het bestreden arrest vernietigd. Voorts heeft het de zaak zelf afgedaan door het litigieuze besluit 
nietig te verklaren. In deze context heeft het Hof een nadere toelichting verstrekt bij de wijze waarop de 
respectieve bevoegdheden van de Commissie en de nationale rechterlijke instanties bij de uitvoering van 
de mededingingsregels van de Unie op elkaar aansluiten.

198|  Besluit van de Europese Commissie van 26 juli 2016 inzake een procedure op grond van artikel 101 VWEU en artikel 53 van de EER-
Overeenkomst (zaak AT.40023 – Grensoverschrijdende toegang tot betaaltelevisie).

199|  Arrest van het Gerecht van 12 december 2018, Groupe Canal +/Commissie (T-873/16, EU:T:2018:904).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2018:904
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In de eerste plaats heeft het Hof geoordeeld dat het Gerecht terecht het middel inzake misbruik van 
bevoegdheid had afgewezen. Met dit middel werd in wezen beoogd aan te tonen dat de Commissie de 
wetgevingsprocedure betreffende geoblocking had omzeild door het litigieuze besluit vast te stellen. In dit 
verband schaarde het Hof zich onder meer achter de analyse van het Gerecht dat zolang deze wetgevingsprocedure 
niet heeft geleid tot de vaststelling van een wetgevende tekst, zij geen afbreuk doet aan de bevoegdheden 
van de Commissie krachtens artikel 101 VWEU en verordening nr. 1/2003. In casu stond vast dat het litigieuze 
besluit op grond van dergelijke bevoegdheden was vastgesteld vóór het einde van de betrokken 
wetgevingsprocedure.

In de tweede plaats oordeelde het Hof dat het Gerecht geen blijk had gegeven van een onjuiste rechtsopvatting 
door de argumenten van Groupe Canal + van de hand te wijzen die ertoe strekten de rechtmatigheid van de 
betrokken clausules in het licht van artikel 101, lid 1, VWEU, en dus de ongegrondheid van de aan het litigieuze 
besluit ten grondslag liggende bezorgdheden, aan te tonen. Bovendien was volgens het Hof geen sprake van 
een ontoereikende motivering door het Gerecht. Aangezien de betrokken licentieovereenkomsten clausules 
bevatten die tot doel hadden de grensoverschrijdende uitzending van de betrokken audiovisuele inhoud uit 
te sluiten en daartoe een door wederzijdse verplichtingen gewaarborgde absolute gebiedsbescherming aan 
de omroeporganisaties toekenden, kon het Gerecht rechtsgeldig vaststellen dat dergelijke clausules – 
onverminderd een eventueel besluit waarbij na een volledig onderzoek definitief wordt vastgesteld of er 
sprake is van een inbreuk op artikel 101, lid 1, VWEU – de Commissie ertoe konden brengen mededingingsbezwaren 
te formuleren. In dezelfde optiek benadrukte het Hof dat de beoordeling van het mededingingsbeperkende 
karakter van de betrokken gedraging in het kader van een op grond van artikel 9 van verordening nr. 1/2003 
vastgesteld besluit van voorlopige aard is. Het Gerecht had dus eveneens terecht geoordeeld dat artikel 101, 
lid 3, VWEU enkel kan worden toegepast wanneer voorafgaandelijk een inbreuk op artikel 101, lid 1, VWEU 
is vastgesteld, en daaruit afgeleid dat het in het kader van de toetsing van de rechtmatigheid van een op 
artikel 9 van verordening nr. 1/2003 gebaseerd besluit geen uitspraak hoefde te doen over grieven die waren 
ontleend aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 101, lid 3, VWEU.

In de derde plaats onderschreef het Hof het oordeel van het Gerecht dat de Commissie rechtsgeldig voor de 
gehele EER mededingingsbezwaren tegen de betrokken clausules kon opwerpen, zonder dat zij verplicht was 
om de betrokken nationale markten een voor een te onderzoeken. Aangezien de betrokken clausules ertoe 
strekten de nationale markten af te schermen, had het Gerecht terecht in herinnering gebracht dat dergelijke 
overeenkomsten de goede werking van de interne markt konden ondermijnen en daardoor afbreuk deden 
aan een van de voornaamste doelstellingen van de Unie, ongeacht de situatie die heerste op de nationale 
markten.

In de vierde en laatste plaats onderzocht het Hof de grief dat het Gerecht bij zijn beoordeling van de invloed 
van het litigieuze besluit op de contractuele rechten van derden, zoals Groupe Canal +, blijk had gegeven van 
een onjuiste rechtsopvatting, in het bijzonder uit het oogpunt van het evenredigheidsbeginsel. Het Hof wees 
er in dat verband om te beginnen op, dat de Commissie in het kader van artikel 9 van verordening nr. 1/2003 
niet alleen dient na te gaan of de gedane toezeggingen tegemoetkomen aan haar mededingingsbezwaren, 
maar ook of zij invloed hebben op de belangen van derden, om ervoor te zorgen dat hun rechten niet volledig 
worden uitgehold. Zoals het Gerecht echter zelf heeft opgemerkt, vormt het feit dat de Commissie de 
toezegging van een marktdeelnemer verbindend heeft verklaard, namelijk de toezegging om bepaalde 
contractuele clausules buiten toepassing te laten ten aanzien van zijn medecontractant (bijvoorbeeld Groupe 
Canal +), die slechts een belanghebbende derde was en niet daarmee had ingestemd, een inmenging in de 
contractvrijheid van die medecontractant die verder gaat dan hetgeen in artikel 9 van verordening nr. 1/2003 
is vastgesteld.

In deze context heeft het Hof geoordeeld dat het Gerecht dergelijke medecontractanten niet kon verwijzen 
naar de nationale rechterlijke instanties om hun contractuele rechten te doen eerbiedigen zonder daarbij 
voorbij te gaan aan artikel 16 van verordening nr. 1/2003. Deze bepaling verbiedt deze rechterlijke instanties 
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beslissingen te nemen die in strijd zijn met een eerder besluit van de Commissie ter zake. Een beslissing van 
een nationale rechterlijke instantie waarbij een marktdeelnemer wordt verplicht om zijn bij besluit van de 
Commissie verbindend verklaarde toezeggingen niet na te komen, zou immers kennelijk in strijd zijn met dit 
besluit. Aangezien artikel 16, lid 1, tweede volzin, van verordening nr. 1/2003 de nationale rechterlijke instanties 
voorts oproept om te vermijden beslissingen te nemen die in strijd zouden zijn met een besluit dat de 
Commissie ter uitvoering van met name artikel 101, lid 1, VWEU overweegt te geven, had het Gerecht ook 
blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat een nationale rechterlijke instantie kan 
verklaren dat de betrokken clausules in overeenstemming zijn met artikel 101 VWEU, terwijl de Commissie 
de procedure nog kan heropenen overeenkomstig artikel 9, lid 2, van verordening nr. 1/2003 en – zoals zij 
oorspronkelijk van plan was – een besluit kan geven waarbij formeel een inbreuk wordt vastgesteld.

Het Hof kwam dan ook tot de slotsom dat het Gerecht in het bestreden arrest blijk had gegeven van een 
onjuiste rechtsopvatting bij de beoordeling van de vraag of het litigieuze besluit evenredig was in relatie tot 
de aantasting van de belangen van derden. Bijgevolg heeft het Hof het bestreden arrest vernietigd.

Aangezien de zaak naar zijn oordeel in staat van wijzen was, heeft het Hof ten slotte het middel tot nietigverklaring 
dat is ontleend aan schending van het evenredigheidsbeginsel onderzocht. Voortbouwend op de gronden 
die de vernietiging van het bestreden arrest rechtvaardigden, wees het Hof erop dat de verplichtingen die 
beoogden de aan de omroeporganisaties verleende territoriale exclusiviteit te waarborgen en waaraan 
afbreuk werd gedaan door de bij het litigieuze besluit verbindend verklaarde toezeggingen, een essentieel 
element vormden in de opzet van de betrokken licentieovereenkomsten. Het Hof concludeerde dat de 
Commissie door de vaststelling van het litigieuze besluit de contractuele rechten van derden, waaronder die 
van Groupe Canal +, ten aanzien van Paramount had uitgehold en aldus het evenredigheidsbeginsel had 
geschonden, zodat het litigieuze besluit nietig moest worden verklaard.

1.2. Misbruik van machtspositie (artikel 102 VWEU)

In het arrest SABAM (C-372/19, EU:C:2020:959) van 25 november 2020 heeft het Hof het begrip „misbruik van 
machtspositie” nader verduidelijkt in het kader van de vergoedingen die een organisatie voor het collectieve 
beheer van auteursrechten in rekening brengt bij de gebruikers van beschermde werken. Het hoofdgeding 
heeft betrekking op SABAM, een vennootschap met winstoogmerk die de enige organisatie voor het collectieve 
beheer van auteursrechten in België is. Als zodanig zorgde zij met name voor de inning en verdeling van 
auteursrechtelijke vergoedingen voor de reproductie en de mededeling aan het publiek van muziekwerken 
uit haar repertoire. Weareone.World en Wecandance organiseren respectievelijk de jaarlijkse festivals 
Tomorrowland en Wecandance (hierna: „festivalorganisatoren”). Tijdens verschillende edities van deze 
evenementen is er gebruikgemaakt van muziekwerken uit het repertoire van SABAM. Om betaling te verkrijgen 
van de vergoedingen die SABAM om die reden van de festivalorganisatoren verlangt, heeft zij de hoogte 
daarvan bepaald aan de hand van een door haar vrij uit twee mogelijkheden te kiezen tarief. In dit geval is 
er gekozen voor het „basistarief”.

Dit basistarief wordt berekend op basis van de bruto-ontvangsten uit de ticketverkoop, na aftrek van 
reservatiekosten en verschuldigde taksen dan wel, alternatief, op basis van het artistieke budget wanneer 
het bedrag van dat budget hoger is dan het bedrag aan bruto-ontvangsten. Verder is er bij het basistarief 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:959
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sprake van een forfaitair systeem in schijven op grond waarvan een festivalorganisator kortingen kan krijgen, 
afhankelijk van het aantal muziekwerken uit het repertoire van SABAM dat tijdens het evenement daadwerkelijk 
wordt uitgevoerd200, mits hij binnen een bepaalde termijn de lijst van uitgevoerde werken meedeelt.

Aangezien de festivalorganisatoren van mening waren dat de aldus berekende vergoedingen niet overeenkwamen 
met de economische waarde van de door SABAM verleende diensten en dat het in artikel 102 VWEU neergelegde 
verbod op misbruik van een machtspositie derhalve was geschonden, hebben zij de hoogte van de geëiste 
bedragen betwist. SABAM heeft zich daarop tot de ondernemingsrechtbank Antwerpen (België) gewend en 
gevorderd dat deze organisatoren tot betaling van de geëiste bedragen werden veroordeeld. Laatstgenoemden 
hebben zich hiertegen verzet en betoogd dat het door SABAM gehanteerde vergoedingsmodel onrechtmatig 
was in het licht van artikel 102 VWEU. 

Tegen deze achtergrond heeft de Belgische rechter besloten om het Hof te verzoeken het begrip „misbruik 
van een machtspositie” te verduidelijken, zodat hij tot een oordeel kon komen over de twee in geding zijnde 
aspecten van het betrokken vergoedingsmodel.

Een collectieve beheerorganisatie zoals SABAM, die op het grondgebied van een lidstaat een monopolie 
heeft op het beheer van auteursrechten met betrekking tot een categorie van beschermde werken, valt 
onder het in artikel 102 VWEU neergelegde verbod op misbruik van een machtspositie. Het Hof wees er om 
te beginnen op dat het aan de nationale rechter staat om vast te stellen of er, gelet op alle omstandigheden 
van het geval, sprake is van een dergelijk misbruik. Wat de door een collectieve beheerorganisatie gevraagde 
vergoedingen betreft, merkte het Hof op dat misbruik, dat gelegen is in het opleggen van onbillijke contractuele 
voorwaarden201, kan voortvloeien uit het feit dat de gehanteerde prijzen buitensporig hoog zijn doordat zij 
niet in een redelijke verhouding staan tot de economische waarde van de door die organisatie geleverde 
prestatie, die erin bestaat dat zij het gehele door haar beheerde repertoire van auteursrechtelijk beschermde 
muziekwerken ter beschikking stelt van de gebruikers. Het Hof achtte het in dit verband met name van belang 
dat wordt gezocht naar een passend evenwicht tussen het recht van de auteurs op een passende vergoeding 
en de legitieme belangen van de gebruikers, en dat daarbij niet alleen rekening wordt gehouden met de 
economische waarde van het collectieve beheer als zodanig, maar ook met de aard en reikwijdte van het 
gebruik van de werken, alsmede met de daardoor gegenereerde economische waarde202. Als het verschil 
tussen de daadwerkelijk gemaakte kosten en de daadwerkelijk gevraagde prijs buitensporig groot is, moet 
de vaststelling dat de hoogte van de in geding zijnde vergoedingen onbillijk is, dus gebaseerd zijn op een 
vergelijking met relevante factoren, zoals de prijzen die de onderneming met een machtspositie in het 
verleden op dezelfde relevante markt heeft gehanteerd, de prijzen die deze onderneming heeft gehanteerd 
voor andere diensten of ten aanzien van verschillende soorten klanten, en de prijzen die door andere 
ondernemingen voor dezelfde dienst of vergelijkbare diensten in andere lidstaten worden gehanteerd. Deze 
vergelijking moet wel op een homogene basis worden verricht.

In het licht van die overwegingen heeft het Hof vervolgens de twee in geding zijnde aspecten van het betrokken 
vergoedingsmodel beoordeeld.

200|  Volgens dit forfaitaire systeem kan een derde respectievelijk twee derde van het basistarief worden aangerekend wanneer minder 
dan een derde of minder dan twee derde van de uitgevoerde muziekwerken uit het repertoire van SABAM komt.

201|  In de zin van artikel 102, eerste alinea, onder a), VWEU.

202|  Zie ook artikel 16, lid 2, van richtlijn 2014/26/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het 
collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken 
voor het online gebruik ervan op de interne markt (PB 2014, L 84, blz. 72).
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Wat ten eerste de vraag betreft of vergoedingen mogen worden berekend op basis van een tarief dat wordt 
toegepast op de bruto-ontvangsten uit de verkoop van toegangsbewijzen, heeft het Hof er om te beginnen 
op gewezen dat het op een percentage van de opbrengst van een muziekevenement gebaseerde 
vergoedingsmodel van een collectieve beheerorganisatie moet worden beschouwd als een normale exploitatie 
van het auteursrecht en in beginsel in een redelijke verhouding tot de economische waarde van de door die 
organisatie geleverde prestatie staat. Dit geldt ook voor een vergoedingsmodel als in de hoofdgedingen aan 
de orde is, op grond waarvan alle op de organisatie van het festival betrekking hebbende kosten die geen 
verband houden met de tijdens dat festival uitgevoerde muziekwerken, niet kunnen worden afgetrokken 
van de opbrengst waarop de vergoeding wordt gebaseerd. Het Hof was dan ook van oordeel dat de omstandigheid 
dat een collectieve beheerorganisatie een dergelijk model hanteert, in beginsel geen misbruik oplevert. Het 
benadrukte in dit verband dat het niet alleen bijzonder moeilijk kan zijn om objectief te bepalen welke kosten 
geen verband houden met de uitgevoerde muziekwerken en welk bedrag daarmee gemoeid is, maar dat dit 
ook duur kan zijn, aangezien de daarvoor benodigde controle mogelijkerwijs leidt tot een onevenredige 
verhoging van de beheerkosten. Volgens het Hof is het slechts mogelijk om tot een ander oordeel te komen 
indien uit de door de nationale rechter te verrichten verificatie blijkt dat de op grond van het betrokken 
vergoedingsmodel daadwerkelijk opgelegde vergoedingen, gelet op alle omstandigheden van het geval, 
waaronder het vastgestelde tarief en de basis waarop dat tarief wordt toegepast, onevenredig hoog zijn.

Wat ten tweede de omstandigheid betreft dat er bij het berekenen van de opgelegde vergoedingen wordt 
gekeken naar het aandeel van de uitgevoerde werken dat uit het repertoire van de betrokken beheerorganisatie 
afkomstig is, merkte het Hof op dat er in elk vergoedingsmodel rekening moet worden gehouden met de 
hoeveelheid auteursrechtelijk beschermde muziekwerken die werkelijk is gebruikt. Bij een forfaitair systeem 
in schijven zoals in de hoofdgedingen aan de orde is, wordt daar tot op zekere hoogte inderdaad, zij het niet 
nauwkeurig, rekening mee gehouden. Er valt echter niet uit te sluiten dat dat systeem misbruik oplevert 
indien er een andere methode bestaat waarmee het gebruik van die werken nauwkeuriger kan worden 
bepaald en gekwantificeerd, zonder dat de beheerkosten onevenredig worden verhoogd. Naar het oordeel 
van het Hof kan dus gebruik worden gemaakt van een dergelijk forfaitair systeem in schijven, mits de nationale 
rechter zich ervan heeft vergewist dat er technische of economische belemmeringen zijn die een nauwkeuriger 
bepaling van het aandeel van de uitgevoerde werken dat uit het repertoire van SABAM komt, in de weg staan.

Met betrekking tot misbruik van machtspositie moet verder nog worden gewezen op het arrest van het Hof 
van 30 januari 2020, Generics (UK) e.a. (C-307/18, EU:C:2020:52), waarin de toepasselijkheid van de 
mededingingsregels in de zin van de artikelen 101 en 102 VWEU op overeenkomsten ter minnelijke schikking 

van octrooigeschillen centraal stond.203

203|  Dit arrest is besproken in deel XII.1.1 „Mededingingsregelingen”. 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:52
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1.3. Procedures voor de toepassing van de mededingingsregels

Bij het arrest Nexans France en Nexans/Commissie (C-606/18 P, EU:C:2020:571) van 16 juli 2020 heeft het 
Hof de hogere voorziening afgewezen die Nexans France SAS en haar moedermaatschappij Nexans (hierna: 
„rekwirantes”) hadden ingesteld tegen het arrest van het Gerecht van 12 juli 2018 in zaak T-449/14204. De 
hogere voorziening had met name betrekking op de uitlegging door het Gerecht van de omvang van de 
bevoegdheden waarover de Commissie krachtens artikel 20 van verordening nr. 1/2003205 in het kader van 
een inspectie op mededingingsgebied beschikt.

Rekwirantes zijn actief in de sector van de productie en levering van ondergrondse en onderzeese stroomkabels. 
De Commissie heeft in een besluit ten aanzien van rekwirantes een inbreuk op artikel 101 VWEU in deze 
sector vastgesteld (hierna: „litigieus besluit”)206. In het litigieuze besluit staat dat rekwirantes hebben 
deelgenomen aan een kartel dat tot doel had, enerzijds, gebieden en afnemers tussen de Europese, Japanse 
en Zuid-Koreaanse producenten te verdelen (hierna: „A/R-configuratie”) en, anderzijds, gebieden en afnemers 
tussen de Europese producenten te verdelen voor projecten die moesten worden gerealiseerd op het Europese 
grondgebied of voor projecten die aan Europese producenten waren toegewezen (hierna: „Europese 
configuratie”). Derhalve heeft de Commissie rekwirantes geldboeten opgelegd voor in totaal meer dan 
70 000 000 EUR.

In het kader van het door de Commissie verrichte onderzoek dat tot deze geldboeten heeft geleid, werd 
overgegaan tot een inspectie in de bedrijfsruimten van rekwirantes. De inspecteurs van de Commissie hebben 
aldaar onder meer de computers van bepaalde werknemers onderzocht. Zij hebben een imagekopie van de 
harde schijven van deze computers gemaakt en op basis daarvan de gegevens op deze computers aan de 
hand van trefwoorden doorzocht. Hiertoe hebben zij gebruikgemaakt van onderzoekssoftware. De inspecteurs 
hebben vervolgens besloten een kopie te maken van de door hen uitgekozen gegevens en deze op te slaan 
op digitale gegevensdragers (DGD’s). Ook hebben zij drie imagekopieën van een harde schijf gemaakt, die 
op drie verschillende DGD’s zijn opgeslagen. De DGD’s zijn in verzegelde enveloppen geplaatst en naar de 
kantoren van de Commissie te Brussel gebracht, waar in aanwezigheid van de vertegenwoordigers van 
rekwirantes de enveloppen zijn geopend en de DGD’s zijn onderzocht.

Het door rekwirantes bij het Gerecht ingestelde beroep tot nietigverklaring van het litigieuze besluit is bij 
arrest van 12 juli 2018, Nexans France en Nexans/Commissie, in zijn geheel verworpen. Ter ondersteuning van 
hun hogere voorziening tegen dit arrest hebben rekwirantes vijf middelen aangevoerd, die betrekking hebben 
op de afwijzing door het Gerecht van hun argumenten inzake het verloop van de betrokken inspectie en 
voorts op de weigering van het Gerecht om de hun opgelegde geldboeten te verlagen.

Allereerst heeft het Hof in het kader van het eerste middel onderzocht of de Commissie tijdens de bij 
rekwirantes uitgevoerde inspectie gerechtigd was een imagekopie van een harde schijf en kopieën van 
verzamelingen e-mails te maken, zonder deze documenten eerst zorgvuldig te hebben onderzocht. Het Hof 
heeft eraan herinnerd dat de Uniewetgever aan de Commissie een zekere beoordelingsmarge heeft toegekend 
met betrekking tot de concrete wijze van uitvoering van de controle die zij kan verrichten, en heeft bevestigd 
dat de Commissie naargelang van de omstandigheden kan beslissen om de gegevens op de digitale 

204|  Arrest van het Gerecht van 12 juli 2018, Nexans France en Nexans/Commissie (T-449/14, EU:T:2018:456).

205|  Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de 
artikelen [101] en [102 VWEU] (PB 2003, L 1, blz. 1).

206|  Besluit C(2014) 2139 final van de Commissie van 2 april 2014 inzake een procedure op grond van artikel 101 [VWEU] en artikel 53 
van de EER-Overeenkomst (zaak AT.39610 – Stroomkabels).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:571
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2018:456
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gegevensdrager van de geïnspecteerde onderneming op basis van een kopie van die gegevens te controleren. 
Het Hof heeft gepreciseerd dat dit recht van de Commissie, dat onder artikel 20, lid 2, onder b), van verordening 
nr. 1/2003 valt, niet afdoet aan de procedurele waarborgen noch aan de andere rechten van de geïnspecteerde 
onderneming, mits de Commissie na afronding van haar onderzoek uitsluitend de documenten in het dossier 
opneemt die gelet op het voorwerp van de inspectie relevant zijn. Evenals het Gerecht heeft het Hof geoordeeld 
dat dit in casu het geval was. Het Hof heeft hieraan toegevoegd dat de verwerking van digitale gegevens 
geruime tijd in beslag kan nemen en dat het dus ook in het belang van de betrokken onderneming is dat de 
Commissie zich bij haar controle baseert op een kopie van die gegevens, zodat die onderneming de originele 
gegevens en de dragers waarop zij zich bevinden vanaf het moment dat die kopie is gemaakt, kan blijven 
gebruiken en dus minder in haar werking wordt gehinderd door de inspectie van de Commissie.

Vervolgens heeft het Hof in het kader van het tweede en het derde middel onderzocht of de Commissie de 
betrokken inspectie in haar kantoren te Brussel mocht voortzetten. Het Hof heeft eraan herinnerd dat, indien 
de eis wordt gesteld dat de Commissie dergelijke gegevens uitsluitend in de ruimten van de geïnspecteerde 
onderneming verwerkt, dit bij bijzonder grote hoeveelheden gegevens tot gevolg kan hebben dat de duur 
van de aanwezigheid van de inspecteurs in de bedrijfsruimten van die onderneming significant wordt verlengd, 
wat afbreuk kan doen aan de doeltreffendheid van de inspectie en de hinder voor de werking van die 
onderneming door de inspectie onnodig kan vergroten. Het Hof heeft evenwel verduidelijkt dat de Commissie 
enkel gebruik mag maken van deze mogelijkheid om haar controle van de bedrijfsdocumenten van de 
betrokken onderneming in haar kantoren te Brussel voort te zetten, wanneer zij op goede gronden kan 
oordelen dat dit gerechtvaardigd is in het licht van de doeltreffendheid van de inspectie of om te voorkomen 
dat de werking van de betrokken onderneming al te grote hinder ondervindt. Voorts heeft het Hof benadrukt 
dat deze mogelijkheid is onderworpen aan de voorwaarde dat een dergelijke voortzetting de rechten van 
de verdediging niet schendt en geen aanvullende inbreuk op de rechten van de betrokken ondernemingen 
oplevert. Een dergelijke inbreuk moet worden vastgesteld indien de voortzetting van die controle in de 
kantoren van de Commissie te Brussel voor de betrokken onderneming aanvullende kosten meebrengt die 
uitsluitend het gevolg zijn van die voortzetting. Hieruit volgt dat de Commissie een controle die dergelijke 
aanvullende kosten meebrengt slechts aldaar kan voortzetten als zij bereid is deze kosten te vergoeden 
wanneer een naar behoren gemotiveerd verzoek dienaangaande bij haar wordt ingediend door de betrokken 
onderneming.

Daarna heeft het Hof het vierde middel onderzocht, namelijk de vraag of het Gerecht blijk heeft gegeven van 
een onjuiste rechtsopvatting wat de vaststelling van het bedrag van de geldboeten betreft. Het Hof heeft 
vastgesteld dat het Gerecht het beginsel van de volledige rechtsmacht niet heeft geschonden, op grond 
waarvan het niet alleen bevoegd is om toezicht uit te oefenen op de wettigheid van de sanctie, maar ook om 
zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de Commissie en dus de opgelegde geldboete of dwangsom 
op te heffen, te verlagen of te verhogen. Vervolgens heeft het Hof geoordeeld dat het Gerecht op goede 
gronden tot de slotsom is gekomen dat het argument van rekwirantes dat de betrokken inbreuk geen weerslag 
had op de markt, niet kon leiden tot een verlaging van hun geldboeten, gelet op de andere in aanmerking 
genomen factoren.

Ten slotte heeft het Hof zich uitgesproken over het vijfde middel, dat betrekking had op het oordeel van het 
Gerecht dat de Commissie op grond van de deelname van rekwirantes aan de Europese kartelconfiguratie, 
die de door de A/R-kartelconfiguratie aan de mededinging toegebrachte schade had vergroot, gerechtigd 
was de coëfficiënt voor de ernst die voor de berekening van het bedrag van de hun opgelegde geldboeten 
is gebruikt, met 2 % te verhogen. Dienaangaande heeft het Hof opgemerkt dat de nauwe samenhang tussen 
beide configuraties niets afdeed aan het feit dat de Europese kartelconfiguratie naar haar aard zelf een 
autonome verbintenis tot verdeling van de projecten inhield die niet inherent was aan de A/R-kartelconfiguratie. 
Derhalve berustte de overweging dat deze aanvullende schade aan de mededinging op goede gronden met 
een verhoogde geldboete kon worden bestraft niet op een beoordelingsfout.
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Aangezien geen van de door rekwirantes ter ondersteuning van hun hogere voorziening aangevoerde 
middelen kon worden aanvaard, heeft het Hof de hogere voorziening in haar geheel afgewezen.

2. Staatssteun

Op dit gebied verdienen vier arresten vermelding. De eerste twee arresten betreffen de toepasselijkheid 
van de regels inzake staatssteun. De twee andere arresten hebben betrekking op controleprocedures, waarbij 
het eerste arrest vooral gaat over de eerbiediging van de procedurele rechten van de belanghebbenden bij 
controleprocedures inzake staatssteun en het tweede arrest over de verplichting tot voorafgaande aanmelding 
van steunmaatregelen bij de Commissie.

2.1. Toepasselijkheid van de regels inzake staatssteun

Bij arrest van 11 juni 2020, Commissie en Slowaakse Republiek/Dôvera zdravotná poistʼovňa (C-262/18 P en 
C-271/18 P, EU:C:2020:450) heeft de Grote Kamer van het Hof het arrest van het Gerecht van 5 februari 2018, 
Dôvera zdravotná poistʼovňa/Commissie207, vernietigd en de zaak zelf afgedaan door het beroep te verwerpen 
dat de Slowaakse ziektekostenverzekeringsinstantie Dôvera zdravotná poistʼovňa a.s. (hierna: „Dôvera”) had 
ingesteld tegen het besluit van de Commissie van 15 oktober 2014 inzake de steun die de Slowaakse Republiek 
aan twee andere Slowaakse ziektekostenverzekeringsinstanties zou hebben verleend (hierna: „litigieus 
besluit”)208. Daarmee heeft het Hof zijn rechtspraak bevestigd dat de staatssteunregels niet van toepassing 
zijn op ziektekostenverzekeringsinstanties die onder staatstoezicht staan in het kader van een 
socialezekerheidsstelsel dat een sociaal oogmerk heeft en het solidariteitsbeginsel ten uitvoer legt.

In 1994 is het Slowaakse ziektekostenverzekeringsstelsel veranderd van een systeem met één publieke 
ziekteverzekeringsinstantie in een gemengd systeem waarbinnen zowel publieke als particuliere instanties 
kunnen opereren. Volgens de Slowaakse wettelijke regeling die in werking trad op 1 januari 2005, moeten 
deze publieke of particuliere instanties de rechtsvorm van een privaatrechtelijke naamloze vennootschap 
met winstoogmerk hebben. In de periode tussen 2005 en 2014 hadden de inwoners van Slowakije de keuze 
tussen een aantal ziektekostenverzekeringsinstanties, waaronder Všeobecná zdravotná poistʼovňa a.s. 
(hierna: „VšZP”) en Spoločná zdravotná poistʼovňa, a.s. (hierna: „SZP”), die op 1 januari 2010 zijn gefuseerd 
en waarvan de enige aandeelhouder de Slowaakse Staat is, en Dôvera en Union zdravotná poist’ovňa a.s., 
waarvan de aandeelhouders entiteiten uit de particuliere sector zijn.

Nadat Dôvera op 2 april 2007 een klacht had ingediend over staatssteun die de Slowaakse Republiek aan 
SZP en VšZP zou hebben verleend, heeft de Commissie de formele onderzoeksprocedure ingeleid. In het 
litigieuze besluit heeft de Commissie echter vastgesteld dat SZP en VšZP geen ondernemingen waren in de 
zin van artikel 107, lid 1, VWEU, omdat hun activiteiten niet economisch van aard waren, en dat de in de klacht 
bedoelde maatregelen bijgevolg geen staatssteun konden vormen. Het door Dôvera tegen dit besluit ingestelde 
beroep tot nietigverklaring was door het Gerecht toegewezen, met name op grond van de overweging dat 
de Commissie de begrippen „onderneming” in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU, en „economische activiteit” 
onjuist op VšZP en SZP had toegepast.

207|  Arrest van het Gerecht van 5 februari 2018, Dôvera zdravotná poistʼovňa/Commissie (T-216/15, niet gepubliceerd, EU:T:2018:64).

208|  Besluit (EU) 2015/248 van de Commissie van 15 oktober 2014 betreffende steunmaatregel SA.23008 (2013/C) (ex 2013/NN) door de 
Slowaakse Republiek ten uitvoer gelegd ten gunste van Spoločná zdravotná poistʼovňa, a.s (SZP) en Všeobecná zdravotná poistʼovňa, 
a.s (VšZP) (PB 2015, L 41, blz. 25).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:450
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2018:64
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Zowel de Commissie als de Slowaakse Republiek heeft bij het Hof hogere voorziening ingesteld tegen dit 
arrest van het Gerecht. Het Hof heeft eraan herinnerd dat het staatssteunverbod van artikel 107, lid 1, VWEU 
enkel ziet op de activiteiten van ondernemingen, en dat het begrip „onderneming” elke entiteit omvat die, 
ongeacht haar rechtsvorm en haar wijze van financiering, een economische activiteit uitoefent. Door vast te 
stellen dat de activiteiten die VšZP en SZP uitoefenen in het kader van het Slowaakse verplichte 
ziektekostenverzekeringsstelsel, waarvan de kenmerken overeenstemmen met die van een 
socialezekerheidsstelsel dat een sociaal oogmerk heeft en onder staatstoezicht het solidariteitsbeginsel ten 
uitvoer legt, economisch van aard zijn, had het Gerecht op meerdere punten blijk gegeven van een onjuiste 
rechtsopvatting.

In dit verband heeft het Hof verduidelijkt dat, om te beoordelen of een in het kader van een socialezekerheidsstelsel 
uitgeoefende activiteit niet economisch van aard is, in het bijzonder dient te worden nagegaan of en in 
hoeverre het betrokken stelsel kan worden geacht het solidariteitsbeginsel ten uitvoer te leggen, en of de 
activiteiten van de verzekeringsinstanties die een dergelijk stelsel beheren onder staatstoezicht staan.

Op grond van die overwegingen heeft het Hof opgemerkt dat, anders dan het Gerecht had geoordeeld, het 
bestaan van enige concurrentie op het gebied van de kwaliteit en de omvang van het aanbod in het Slowaakse 
verplichte ziektekostenverzekeringsstelsel, zoals de mogelijkheid voor de verzekeringsinstanties om de 
verzekerden gratis aanvullende vergoedingen te bieden en de vrijheid voor verzekerden om hun 
verzekeringsinstantie te kiezen en één keer per jaar van verzekeraar te veranderen, geen afbreuk kan doen 
aan het sociale en solidaire karakter van de activiteiten van de verzekeringsinstanties in het kader van een 
stelsel dat onder staatstoezicht het solidariteitsbeginsel ten uitvoer legt. Wat het bestaan van enige concurrentie 
tussen die instanties op het gebied van de aankopen betreft, heeft het Hof voorts opgemerkt dat om de aard 
van de activiteit van een entiteit te beoordelen, de aankoop van goederen of diensten niet los kan worden 
gezien van het latere gebruik ervan, aangezien de aard van de activiteiten van de betrokken entiteit wordt 
bepaald door het al dan niet economische karakter van het latere gebruik ervan.

Aangezien het Gerecht ten onrechte had geoordeeld dat die elementen van mededinging afbreuk deden aan 
het sociale en solidaire karakter van de activiteiten van VšZP en SZP, heeft het Hof de hogere voorziening 
van de Commissie en die van de Slowaakse Republiek gegrond verklaard en het bestreden arrest vernietigd. 
Aangezien het Hof van oordeel was dat de zaak in staat van wijzen was en door het Hof diende te worden 
afgedaan, heeft het vervolgens het door Dôvera ingestelde beroep tot nietigverklaring van het litigieuze 
besluit zelf onderzocht.

Het Hof heeft in dat verband opgemerkt dat de aansluiting bij het Slowaakse ziektekostenverzekeringsstelsel 
verplicht is voor alle inwoners van Slowakije, dat het bedrag van de premies bij wet wordt vastgesteld naar 
evenredigheid van het inkomen van de verzekerden en niet van het risico dat zij vertegenwoordigen op grond 
van hun leeftijd of gezondheidstoestand, en dat al deze verzekerden recht hebben op hetzelfde wettelijk 
vastgestelde uitkeringsniveau, zodat er geen rechtstreeks verband bestaat tussen het bedrag van de door 
de verzekerde betaalde premies en het bedrag van de aan hem verstrekte uitkeringen. Verder zijn de 
verzekeringsinstanties verplicht het ziekterisico te dekken voor elke inwoner van Slowakije die daarom 
verzoekt, ongeacht de risico’s die verbonden zijn aan zijn leeftijd of gezondheidstoestand, en voorziet dit 
stelsel in een vereveningsmechanisme voor de kosten en de risico’s. Dit verzekeringsstelsel beantwoordt 
volgens het Hof dus in alle opzichten aan het solidariteitsbeginsel.

Na te hebben vastgesteld dat het Slowaakse verplichte ziektekostenverzekeringsstelsel ook onder staatstoezicht 
staat, heeft het Hof voorts opgemerkt dat de in dat stelsel aanwezige mededingingselementen ondergeschikt 
zijn aan de sociale, solidaire en reguleringsaspecten ervan, en dat de mogelijkheid voor de verzekeringsinstanties 
om winst na te streven, te gebruiken en uit te keren sterk wordt beperkt door wettelijke verplichtingen die 
beogen de levensvatbaarheid en de continuïteit van de verplichte ziektekostenverzekering te waarborgen.
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Gelet op een en ander heeft het Hof geoordeeld dat de Commissie in het litigieuze besluit op goede gronden 
tot de slotsom kon komen dat het Slowaakse verplichte ziektekostenverzekeringsstelsel een sociaal doel 
nastreeft en onder staatstoezicht het solidariteitsbeginsel ten uitvoer legt. De Commissie heeft dan ook 
eveneens terecht vastgesteld dat de activiteiten van SZP en VšZP in het kader van dit stelsel niet economisch 
van aard waren, en dat deze instanties bijgevolg niet als ondernemingen in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU 
konden worden aangemerkt.

In het arrest Oostenrijk/Commissie (C-594/18 P, EU:C:2020:742) van 22 september 2020 heeft het Hof (Grote 
kamer) het besluit van de Commissie van 8 oktober 2014209 bevestigd, waarbij de Commissie de steun had 
goedgekeurd die het Verenigd Koninkrijk voornemens was toe te kennen voor eenheid C van de kerncentrale 
Hinkley Point in Somerset aan de kust van het Verenigd Koninkrijk (hierna: „Hinkley Point C”), om het scheppen 
van nieuwe productiecapaciteit voor kernenergie te bevorderen. Deze eenheid zou in 2023 in bedrijf moeten 
worden gesteld en zou een exploitatieduur van zestig jaar hebben. De drie steunmaatregelen zijn vastgesteld 
ten gunste van de toekomstige exploitant van eenheid C, de vennootschap NNB Generation Company Limited 
(hierna: „NNB Generation”), een dochteronderneming van EDF Energy plc.

De eerste betrokken maatregel is een „Contract for Difference”210, dat prijsstabiliteit beoogt te waarborgen 
met betrekking tot de verkoop van elektriciteit gedurende de operationele fase van Hinkley Point C. De 
tweede betrokken maatregel is een overeenkomst tussen de investeerders van NNB Generation en de 
Secretary of State van Energie en Klimaatverandering van het Verenigd Koninkrijk en waarborgt compensatie 
ingeval de kerncentrale om politieke redenen vervroegd wordt gesloten. De derde betrokken maatregel is 
een kredietgarantie van het Verenigd Koninkrijk op de door NNB Generation uit te geven obligaties, die de 
tijdige betaling van de hoofdsom en de rente op de toelaatbare schuld moet garanderen.

In haar besluit heeft de Commissie deze drie steunmaatregelen op grond van artikel 107, lid 3, onder c), VWEU 
aangemerkt als verenigbaar met de interne markt. Volgens deze bepaling kunnen steunmaatregelen om de 
ontwikkeling van bepaalde vormen van economische bedrijvigheid of van bepaalde regionale economieën 
te vergemakkelijken, als verenigbaar met de interne markt worden beschouwd, mits de voorwaarden 
waaronder het handelsverkeer plaatsvindt daardoor niet zodanig worden veranderd dat het gemeenschappelijk 
belang wordt geschaad. 

Oostenrijk heeft bij het Gerecht de nietigverklaring van dit besluit gevorderd, maar deze vordering is door 
het Gerecht afgewezen bij arrest van 12 juli 2018.211

Oostenrijk heeft vervolgens hogere voorziening bij het Hof ingesteld.212 Het Hof moest in wezen antwoorden 
op de nog niet eerder behandelde vraag of de bouw van een kerncentrale in aanmerking kan komen voor 
een door de Commissie op grond van artikel 107, lid 3, onder c), VWEU goedgekeurde steunmaatregel. Het 
Hof heeft de hogere voorziening afgewezen en aldus deze vraag bevestigend beantwoord.

209|  Besluit (EU) 2015/658 van de Commissie van 8 oktober 2014 betreffende steunmaatregel SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N) die het 
Verenigd Koninkrijk voornemens is ten uitvoer te leggen ten behoeve van de kerncentrale Hinkley Point C (PB 2015, L 109, blz. 44).

210|  De partijen bij deze overeenkomst zijn NNB Generation en de vennootschap Low Carbon Contracts Ltd, een entiteit die zal worden 
gefinancierd door middel van een op alle vergunninghoudende leveranciers van elektriciteit gezamenlijk rustende wettelijke 
verplichting. 

211|  Arrest van het Gerecht van 12 juli 2018, Oostenrijk/Commissie (T-356/15, EU:T:2018:439).

212|  Zoals in de procedure bij het Gerecht heeft Luxemburg in de procedure bij het Hof geïntervenieerd aan de zijde van Oostenrijk, 
terwijl Tsjechië, Frankrijk, Hongarije, Polen, Slowakije en het Verenigd Koninkrijk hebben geïntervenieerd aan de zijde van de 
Commissie.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:742
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2018:439
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Het Hof heeft er om te beginnen aan herinnerd dat een steunmaatregel aan twee voorwaarden moet voldoen 
om verenigbaar met de interne markt te kunnen worden verklaard overeenkomstig artikel 107, lid 3, onder c), 
VWEU: ten eerste moet hij bestemd zijn om de ontwikkeling van bepaalde vormen van economische 
bedrijvigheid of van bepaalde regionale economieën te vergemakkelijken, en ten tweede mogen de voorwaarden 
waaronder het handelsverkeer plaatsvindt daardoor niet zodanig worden veranderd dat het gemeenschappelijk 
belang wordt geschaad. Deze bepaling verlangt echter niet dat de voorgenomen steun een doel van 
gemeenschappelijk belang nastreeft. Bijgevolg heeft het Hof de verschillende argumenten van Oostenrijk 
dat de bouw van een nieuwe kerncentrale geen doelstelling van gemeenschappelijk belang vormt, ongegrond 
verklaard.

Voorts heeft het Hof bevestigd dat de regels van het VWEU inzake staatssteun van toepassing zijn op de 
kernenergiesector wanneer het Euratom-Verdrag geen specifiekere regels bevat. Anders dan het Gerecht 
heeft geoordeeld, verzet het Euratom-Verdrag zich er niet tegen dat de Unierechtelijke milieuvoorschriften 
op deze sector worden toegepast, zodat een steunmaatregel ten behoeve van een economische bedrijvigheid 
in de kernenergiesector waarvan na onderzoek blijkt dat zij in strijd is met de milieuvoorschriften, niet 
verenigbaar met de interne markt kan worden verklaard. De onjuiste rechtsopvatting waarvan het Gerecht 
aldus blijk heeft gegeven, heeft evenwel geen invloed gehad op de gegrondheid van het bestreden arrest, 
aangezien het beginsel van bescherming van het milieu, het voorzorgsbeginsel, het beginsel dat de vervuiler 
betaalt en het duurzaamheidsbeginsel, welke beginselen door de Republiek Oostenrijk waren ingeroepen 
ter ondersteuning van haar beroep, niet kunnen worden geacht zich in ieder geval ertegen te verzetten dat 
staatssteun ten behoeve van de bouw of de exploitatie van een kerncentrale wordt toegekend. Die benadering 
zou immers niet verenigbaar zijn met artikel 194, lid 2, tweede alinea, VWEU, waaruit volgt dat een lidstaat 
de voorwaarden voor de exploitatie van zijn energiebronnen, zijn keuze tussen verschillende energiebronnen 
en de algemene structuur van zijn energievoorziening vrij kan bepalen, zonder uit te sluiten dat deze keuze 
betrekking kan hebben op kernenergie. 

Vervolgens heeft het Hof het argument van Oostenrijk verworpen dat het Gerecht de relevante economische 
bedrijvigheid in de zin van artikel 107, lid 3, onder c), VWEU onjuist had omschreven. Dienaangaande heeft 
het Hof geoordeeld dat de productie van kernenergie, die de betrokken maatregelen beogen te bevorderen, 
wel degelijk een economische bedrijvigheid in de zin van deze bepaling vormt. Het Hof heeft daarenboven 
in herinnering gebracht dat de afbakening van de productenmarkt waarop de bedrijvigheid waarop de steun 
betrekking heeft, plaatsvindt, relevant is voor het onderzoek of de voorwaarden waaronder het handelsverkeer 
plaatsvindt daardoor niet zodanig worden veranderd dat het gemeenschappelijk belang wordt geschaad, 
hetgeen de tweede voorwaarde voor de verenigbaarheid van een steunmaatregel overeenkomstig deze 
bepaling vormt. In casu had de Commissie de geliberaliseerde markt voor de productie en levering van 
elektriciteit aangemerkt als de markt waarop de betrokken maatregelen betrekking hebben.

Het Gerecht heeft evenmin blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat het bestaan 
van marktfalen weliswaar relevant kan zijn om de voorgenomen steun verenigbaar met de interne markt te 
verklaren, maar dat het ontbreken van dergelijk falen niet noodzakelijkerwijs betekent dat de voorgenomen 
steun niet verenigbaar met de interne markt is.

Met betrekking tot de toetsing van de evenredigheid van de voorgenomen steun ten behoeve van Hinkley 
Point C heeft het Hof om te beginnen eraan herinnerd dat het Gerecht de evenredigheid van de betrokken 
maatregelen heeft onderzocht in het licht van de elektriciteitsbehoeften van het Verenigd Koninkrijk, waarbij 
het terecht heeft bevestigd dat het Verenigd Koninkrijk de samenstelling van zijn energiemix vrij kan bepalen. 
Bij het onderzoek van de voorwaarde dat de voorgenomen steun de voorwaarden waaronder het handelsverkeer 
plaatsvindt niet zodanig mag veranderen dat het gemeenschappelijk belang wordt geschaad, hoefde de 
Commissie overigens geen rekening te houden met de negatieve impact die de betrokken maatregelen 
kunnen hebben op de verwezenlijking van het beginsel van bescherming van het milieu, het voorzorgsbeginsel, 
het beginsel dat de vervuiler betaalt en het duurzaamheidsbeginsel, welke beginselen door Oostenrijk waren 
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ingeroepen. Afgezien van de verificatie of de ondersteunde activiteit niet in strijd is met de Unierechtelijke 
milieuvoorschriften, vereist het onderzoek van deze voorwaarde namelijk niet dat de Commissie rekening 
houdt met eventuele andere negatieve gevolgen dan de negatieve gevolgen van de steun voor de mededinging 
en het handelsverkeer tussen de lidstaten.

Ten slotte heeft het Hof bevestigd dat noch de Commissie, noch het Gerecht bij de toetsing van de verenigbaarheid 
van de betrokken maatregelen met de interne markt gehouden was om de maatregelen formeel aan te 
merken als „investeringssteun”, die aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 107, lid 3, onder c), VWEU 
kan voldoen, dan wel als „exploitatiesteun”, die in beginsel niet kan worden goedgekeurd op grond van deze 
bepaling.

2.2. Controleprocedures

Bij arrest van 11 maart 2020, Commissie/Gmina Miasto Gdynia en Port Lotniczy Gdynia Kosakowo (C-56/18 P, 
EU:C:2020:192), heeft het Hof het arrest van het Gerecht van 17 november 2017, Gmina Miasto Gdynia en Port 
Lotniczy Gdynia Kosakowo/Commissie213, vernietigd. Bij dit arrest van het Gerecht was een besluit van de 
Commissie inzake staatssteun214 (hierna: „litigieus besluit”) gedeeltelijk nietig verklaard, omdat de procedurele 
rechten van de belanghebbenden waren geschonden.

Aan de oorsprong van deze zaak liggen kapitaalinjecties die in 2007 door Gmina Masto Gdynia (gemeente 
Gdynia, Polen) en Gmina Kosakowo (gemeente Kosakowo, Polen) zijn verricht ten gunste van de vennootschap 
Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o., die was opgericht om van de militaire luchthaven te Gdynia-Oksywie 
(Polen) een burgerlijke luchthaven te maken. Deze kapitaalinjecties waren bedoeld om zowel de investeringskosten 
als de latere exploitatiekosten te dekken. De Republiek Polen heeft deze financieringsmaatregel in 2012 
aangemeld bij de Commissie, die in 2013 een formele onderzoeksprocedure heeft geopend. Op 11 februari 
2014 heeft de Commissie een eerste besluit215 vastgesteld, waarin zij heeft geconstateerd dat die maatregel 
staatssteun vormde, en bijgevolg de terugvordering ervan heeft gelast. Met het litigieuze besluit heeft de 
Commissie dit eerste besluit ingetrokken en vervangen.

Na te hebben opgemerkt dat het onderdeel „exploitatiesteun” van de betrokken financieringsmaatregel in 
de twee opeenvolgende besluiten was onderzocht aan de hand van verschillende richtsnoeren en afwijkingen, 
heeft het Gerecht in zijn arrest van 17 november 2017 geoordeeld dat de belanghebbenden daarover niet 
dienstig hun opmerkingen hadden kunnen maken, zodat hun procedurele rechten waren geschonden. 
Aangezien het van oordeel was dat de eerbiediging van de procedurele rechten van de belanghebbenden 
een wezenlijk vormvoorschrift vormt in de zin van artikel 263 VWEU, heeft het Gerecht het litigieuze besluit 
nietig verklaard voor zover daarbij de betrokken financieringsmaatregel als staatssteun werd aangemerkt 
en de terugvordering ervan werd gelast.

213|  Arrest van het Gerecht van 17 november 2017, Gmina Miasto Gdynia en Port Lotniczy Gdynia Kosakowo/Commissie (T-263/15, 
EU:T:2017:820).

214|  Besluit (EU) 2015/1586 van de Commissie van 26 februari 2015 betreffende steunmaatregel SA.35388 (13/C) (ex 13/NN en ex 12/N) 
– Polen – Ontwikkeling van de luchthaven van Gdynia-Kosakowo (PB 2015, L 250, blz. 165).

215|  Besluit 2014/883/EU met betrekking tot steunmaatregel SA. 35388 (13/C) (ex 13/NN en ex 12/N) – Polen – Ontwikkeling van de 
luchthaven Gdynia-Kosakowo (PB 2014, L 357, blz. 51).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:192
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2017:820
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De Commissie heeft hogere voorziening ingesteld bij het Hof, dat in de eerste plaats heeft geoordeeld dat 
het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de eerbiediging van de procedurele 
rechten van de belanghebbenden aan te merken als een wezenlijk vormvoorschrift waarvan de enkele 
schending leidt tot nietigverklaring van het litigieuze besluit, zonder dat het bewijs hoeft te worden geleverd 
van de eventuele impact van die schending op de inhoud van het litigieuze besluit. Dienaangaande heeft het 
Hof in herinnering gebracht dat de procedurele rechten waarover de belanghebbenden bij controleprocedures 
inzake staatssteun beschikken, verschillen van de rechten van verdediging die de lidstaten als partijen bij 
dergelijke onderzoeken bezitten. Volgens het Hof volgt hieruit dat de belanghebbenden de mogelijkheid 
moet worden geboden om hun opmerkingen te maken wanneer de Commissie haar besluit wil baseren op 
nieuwe beginselen die door een nieuwe rechtsregeling zijn ingevoerd. Het Hof heeft evenwel benadrukt dat 
een onregelmatigheid in de procedure, zoals schending van de procedurele rechten van de belanghebbenden, 
slechts tot nietigverklaring van het besluit leidt indien vaststaat dat het litigieuze besluit bij ontbreken van 
deze onregelmatigheid een andere inhoud had kunnen hebben. Het Hof heeft hieruit afgeleid dat het Gerecht 
blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de nietigverklaring van het litigieuze besluit te 
baseren op de enkele schending van de procedurele rechten van de belanghebbenden, zonder na te gaan 
– zoals de Commissie had verzocht – of het litigieuze besluit was gebaseerd op een autonome rechtsgrondslag 
die niet was beïnvloed door de wijziging van de rechtsregeling.

In de tweede plaats heeft het Hof uitgesloten dat de in het litigieuze besluit toegepaste nieuwe beginselen 
invloed konden hebben op de strekking van dat besluit. Naar zijn oordeel kon het Gerecht zich niet ertoe 
beperken de wijzigingen van de toegepaste rechtsregeling vast te stellen, maar had het moeten nagaan welke 
eventuele impact deze wijzigingen hadden kunnen hebben op de strekking van het besluit. Het Hof heeft 
opgemerkt dat de vaststelling van de onverenigbaarheid van de exploitatiesteun met de interne markt in 
het litigieuze besluit was gebaseerd op de onverenigbaarheid van de investeringssteun met de interne markt. 
Na de motivering van het litigieuze besluit te hebben onderzocht, heeft het Hof geoordeeld dat een dergelijke 
vaststelling was gegrond op de bepalingen zelf van het Verdrag en niet op een toepassing van de richtsnoeren, 
zodat de wijziging van deze richtsnoeren geen impact kon hebben gehad op de strekking van het litigieuze 
besluit.

Het Hof heeft dan ook geoordeeld dat de schending van de procedurele rechten van de belanghebbenden 
geen impact had kunnen hebben op de inhoud van het litigieuze besluit, zodat het arrest van het Gerecht 
moest worden vernietigd. Het Hof heeft de zaak terugverwezen naar het Gerecht voor een uitspraak over 
de onderdelen van het beroep die nog niet waren onderzocht. 

In het arrest Viasat Broadcasting UK (C-445/19, EU:C:2020:952) van 24 november 2020 heeft het Hof (Grote 
kamer) zich uitgesproken over de verplichting van nationale rechterlijke instanties om de begunstigde van 
staatssteun die zonder voorafgaande aanmelding bij de Commissie krachtens artikel 108, lid 3, VWEU tot 
uitvoering is gebracht, te veroordelen tot de betaling van rente. Deze zaak had betrekking op TV2, een Deense 
omroeporganisatie die is belast met een taak van openbare dienst bestaande in de productie en de uitzending 
van nationale en regionale televisieprogramma’s. Om deze taak te vervullen had TV2 financiering ontvangen 
uit omroepbijdragen alsook reclame-inkomsten via het door de overheid gecontroleerde TV2-fonds. Het 
Koninkrijk Denemarken had deze maatregelen niet bij de Commissie aangemeld en ze tot uitvoering gebracht 
voordat definitief was vastgesteld dat zij op grond van artikel 106, lid 2, VWEU met de interne markt verenigbare 
steunmaatregelen vormden omdat zij noodzakelijk waren voor de vervulling van de aan TV2 toevertrouwde 
taak van openbare dienst.

Viasat, een concurrent van TV2, had op grond van het argument dat deze steunmaatregelen niet waren 
aangemeld en in strijd met artikel 108, lid 3, VWEU voorbarig tot uitvoering waren gebracht, de verwijzende 
rechter, Østre Landsret (rechter in tweede aanleg voor het oosten van Denemarken), verzocht TV2 te 
veroordelen tot betaling van onrechtmatigheidsrente voor de periode vanaf de tenuitvoerlegging in 1995 
tot 20 april 2011, de datum waarop de Commissie in haar definitieve besluit de steun onrechtmatig maar 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:952
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verenigbaar met de interne markt heeft verklaard.216 Volgens Viasat had TV2 zonder die onrechtmatige steun 
die rente moeten betalen, indien zij het bedrag van die steun op de markt had moeten lenen in afwachting 
van de vaststelling van het definitieve besluit van de Commissie. 

In die omstandigheden is aan het Hof de vraag voorgelegd of de verplichting voor de nationale rechterlijke 
instanties om de begunstigde van een in strijd met artikel 108, lid 3, VWEU ten uitvoer gebrachte steunmaatregel 
te veroordelen tot betaling van onrechtmatigheidsrente ook geldt wanneer de Commissie zich op het standpunt 
heeft gesteld dat de onrechtmatige steun op grond van artikel 106, lid 2, VWEU verenigbaar is met de interne 
markt. De verwijzende rechter heeft tevens gevraagd of deze verplichting geldt voor de steun die TV2 heeft 
overgedragen aan ondernemingen die met haar verbonden zijn, en voor de steun die haar is betaald door 
een door de staat gecontroleerde onderneming. 

Wat in de eerste plaats de verhouding tussen artikel 108, lid 3, VWEU en artikel 106, lid 2, VWEU betreft, heeft 
het Hof er om te beginnen aan herinnerd dat wanneer de Commissie een besluit vaststelt waarbij onrechtmatige 
steun verenigbaar met de interne markt wordt verklaard, de nationale rechter weliswaar niet verplicht is de 
terugvordering ervan te gelasten, maar dat hij krachtens het Unierecht de steunontvanger moet verplichten 
onrechtmatigheidsrente te betalen. De uitvoering van een steunmaatregel in strijd met artikel 108, lid 3, 
VWEU verschaft de begunstigde van die steun immers een ongerechtvaardigd voordeel, dat erin bestaat dat 
hij niet de rente heeft betaald die hij over het betrokken bedrag van de verenigbare steun zou hebben betaald 
indien hij dat bedrag op de markt had moeten lenen in afwachting van de vaststelling van het definitieve 
besluit van de Commissie, en dat zijn concurrentiepositie ten opzichte van de andere marktdeelnemers is 
verbeterd tijdens de periode waarin de betrokken steun onrechtmatig was.

Vervolgens benadrukte het Hof dat de vraag of een maatregel als staatssteun moet worden aangemerkt, 
voorafgaat aan het in voorkomend geval te voeren onderzoek of een met de interne markt onverenigbare 
steunmaatregel in de zin van artikel 107 VWEU overeenkomstig artikel 106, lid 2, VWEU desondanks noodzakelijk 
is voor de vervulling van de aan de begunstigde van de betrokken maatregel opgedragen taak. Bijgevolg 
moet de Commissie, alvorens een maatregel eventueel aan die bepaling te toetsen, kunnen nagaan of deze 
maatregel staatssteun vormt, hetgeen vereist dat de voorgenomen maatregel vooraf bij deze instelling van 
de Unie wordt aangemeld overeenkomstig artikel 108, lid 3, eerste volzin, VWEU. 

Het Hof heeft voorts gepreciseerd dat elke uitzondering op deze aanmeldingsverplichting uitdrukkelijk moet 
zijn vastgesteld en dat de vervulling van de taken van een met het beheer van een dienst van algemeen 
economisch belang belaste onderneming als zodanig geen afwijking van die verplichting kan rechtvaardigen. 

Bijgevolg blijven de steunmaatregelen ten gunste van een dergelijke onderneming bij gebreke van een 
uitdrukkelijke afwijking onderworpen aan de verplichting tot voorafgaande aanmelding van artikel 108, lid 3, 
eerste volzin, VWEU, zodat de lidstaten deze maatregelen niet tot uitvoering mogen brengen zolang de 
Commissie er geen definitief besluit over heeft vastgesteld. De niet-inachtneming van deze verplichting en 
dit verbod impliceert dat de betrokken steun onrechtmatig is, zodat de ontvanger ervan geen gewettigd 
vertrouwen kan hebben in de regelmatigheid van de toekenning van die steun of in de rechtmatigheid van 
het voordeel dat hij haalt uit de niet-betaling van de onrechtmatigheidsrente. 

Volgens het Hof moeten de nationale rechterlijke instanties dus, teneinde het nuttig effect van deze 
aanmeldingsverplichting en een passend en volledig onderzoek van de staatssteun door de Commissie te 
verzekeren, alle nodige consequenties trekken uit een schending van die verplichting en de nodige maatregelen 

216|  Besluit 2011/839/EU van 20 april 2011 betreffende de door Denemarken ten uitvoer gelegde steunmaatregelen (C 2/03) ten behoeve 
van TV2/Danmark (PB 2011, L 340, blz. 1). Het Hof heeft het beroep tot nietigverklaring van dit besluit verworpen bij zijn arrest van 
9 november 2017, Viasat Broadcasting UK/TV2/Danmark (C-657/15 P, EU:C:2017:837).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2017:837
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vaststellen om deze te verhelpen, wat onder meer inhoudt dat zij de ontvanger van onrechtmatige steun 
moeten gelasten om onrechtmatigheidsrente te betalen, ook al is die steunontvanger een onderneming die 
belast is met het beheer van een dienst van algemeen economisch belang in de zin van artikel 106, lid 2, 
VWEU. 

Wat in de tweede plaats het voor de renteberekening in aanmerking te nemen bedrag betreft, heeft het Hof 
eraan herinnerd dat de rechterlijke instanties van de Unie de geldigheid van het besluit van de Commissie 
hebben bevestigd en definitief hebben geoordeeld dat de middelen die voortvloeien uit de aan TV2 betaalde 
omroepbijdrage en die vervolgens aan haar regionale zenders zijn overgedragen217, alsook de via het TV2-
fonds aan TV2 overgedragen reclame-inkomsten218 staatssteun vormen in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU. 
Bijgevolg moeten de door TV2 ontvangen middelen en inkomsten, die deel uitmaken van de steun die in 
strijd met artikel 108, lid 3, VWEU tot uitvoering is gebracht, eveneens aanleiding geven tot de betaling van 
onrechtmatigheidsrente.

217|  Bij zijn arrest van 9 november 2017, TV2/Danmark/Commissie (C-649/15 P, EU:C:2017:835), heeft het Hof de hogere voorziening van 
TV2 tegen het arrest van het Gerecht van 24 september 2015, TV2/Danmark/Commissie (T-674/11, EU:T:2015:684), afgewezen en 
aldus bevestigd dat de toetsing door het Gerecht regelmatig was voor zover het had geoordeeld dat die middelen staatssteun aan 
TV2 vormden.

218|  Bij zijn arresten van 9 november 2017, Commissie/TV2/Danmark (C-656/15 P, EU:C:2017:836), en 9 november 2017, Viasat Broadcasting 
UK/TV2/Danmark (C-657/15 P, EU:C:2017:837), heeft het Hof het arrest van 24 september 2015, TV2/Danmark/Commissie (T-674/11, 
EU:T:2015:684) vernietigd voor zover het Gerecht besluit 2011/839 nietig had verklaard in de mate dat de Commissie zich daarin op 
het standpunt had gesteld dat de via het TV2-fonds aan TV2 overgedragen reclame-inkomsten van 1995 en 1996 staatssteun 
vormden. 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2017:835
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2015:684
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2017:836
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2017:837
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2015:684
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XIII. Fiscale bepalingen

Op fiscaal gebied zijn vier arresten over indirecte belastingen vermeldenswaard waarin onder meer de 
uitlegging van richtlijn 2006/112219 (hierna: „btw-richtlijn”) centraal stond.220 Het eerste arrest heeft betrekking 
op de plaats van de belastbare handelingen in relatie tot een levering van goederen met vervoer. Het tweede 
arrest gaat over de maatstaf van heffing. Het derde arrest behandelt de vrijstellingen bij uitvoer en het vierde 
arrest heeft betrekking op de wijze van uitoefening van het recht op aftrek van de belasting over de toegevoegde 
waarde (btw).

1.  Plaats van de belastbare handelingen – Levering van goederen met 
vervoer

In het arrest KrakVet Marek Batko (C-276/18, EU:C:2020:485) van 18 juni 2020 heeft het Hof artikel 33 van 
de btw-richtlijn en het begrip goederen „die door of voor rekening van de leverancier worden verzonden of 
vervoerd” in de zin van deze bepaling voor het eerst uitgelegd naar aanleiding van een zaak waarin sprake 
was van dubbele belastingheffing doordat twee lidstaten dezelfde handeling, namelijk een goederenlevering 
met grensoverschrijdende verzending of grensoverschrijdend vervoer, verschillend behandelden. Deze 
kwalificatie is bepalend voor de vaststelling van de plaats van de belastbare handeling en van de lidstaat die 
bevoegd is voor de inning van de btw.

Het Hof werd ook gevraagd naar de omvang van de krachtens verordening nr. 904/2010221 op de 
belastingautoriteiten van de lidstaten rustende verplichting tot samenwerking bij de vaststelling van de 
plaats van levering van de betrokken goederen. Het diende zich uit te spreken over de vraag of de belastingdienst 
van de staat waar de goederen zich bevinden op het tijdstip van aankomst van het vervoer, voor dezelfde 
handeling tot een andere conclusie kan komen dan de belastingautoriteit van de staat waar de leverancier 
is gevestigd, met als gevolg dat de belastingplichtige dubbele belasting moet betalen.

In casu bood KrakVet, een vennootschap naar Pools recht die producten voor dieren op de markt brengt, 
via haar website aan haar in Hongarije wonende klanten de mogelijkheid om een Poolse vervoerder die met 
KrakVet samenwerkte, opdracht te geven om de goederen te bezorgen, hoewel de klanten vrij bleven om 
een andere vervoerder te kiezen. Indien de afnemer ervoor koos om een beroep te doen op de aanbevolen 
vervoerder, sloot hij een overeenkomst met deze vervoerder, die de producten afleverde in de magazijnen 
van twee in Hongarije gevestigde koeriersbedrijven, van waaruit de producten door een Hongaarse vervoerder 
werden geleverd aan de eindverbruikers. Betaling van de prijs voor de producten gebeurde bij de levering 
in handen van het koeriersbedrijf of door vooruitbetaling op een bankrekening.

219|  Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde 
waarde (PB 2006, L 347, blz. 1).

220|  Vermelding verdienen hier eveneens de arresten van 3 maart 2020, Vodafone Magyarország (C-75/18, EU:C:2020:139) en  
Tesco-Global Áruházak (C-323/18, EU:C:2020:140), besproken in deel VII.3 „Vrijheid van vestiging”, en het arrest van 6 oktober 2020,  
État luxembourgeois (Recht op een doeltreffende voorziening in rechte tegen een verzoek om fiscale inlichtingen) (gevoegde zaken 
C-245/19 en C-246/19, EU:C:2020:795), dat betrekking heeft op een procedure voor de uitwisseling van inlichtingen op verzoek op 
het gebied van de directe belastingen en dat is besproken in deel I.2 „Recht op een doeltreffende voorziening in rechte en recht op 
toegang tot een onpartijdig gerecht”.

221|  Verordening (EU) nr. 904/2010 van de Raad van 7 oktober 2010 betreffende de administratieve samenwerking en de bestrijding van 
fraude op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde (PB 2010, L 268, blz. 1).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:485
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:139
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:140
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:795
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Aangezien de Poolse belastingdienst van oordeel was dat over de handelsactiviteiten van Krakvet in Polen 
btw moest worden geheven, had KrakVet de btw in dit land voldaan. De Hongaarse belastingdienst heeft 
evenwel een controle achteraf van de btw-aangiften verricht en een bestuurlijke fiscale procedure tegen 
KrakVet ingeleid, waarbij hij de Poolse belastingdienst heeft geraadpleegd. Na afloop van deze procedure 
heeft de Hongaarse belastingdienst zich op het standpunt gesteld dat de btw over de in Hongarije vervoerde 
goederen moest worden voldaan in Hongarije en KrakVet gelast tot betaling van een btw-verschil, een boete, 
vertragingsrente en een boete wegens niet-nakoming van haar verplichtingen tot registratie bij de Hongaarse 
belastingdienst. 

KrakVet is bij de verwijzende rechter opgekomen tegen het besluit van de Hongaarse belastingautoriteit, dat 
ertoe leidde dat zij tweemaal btw moest betalen, hetgeen volgens haar niet strookt met het Unierecht.

Het Hof heeft om te beginnen geoordeeld dat de btw-richtlijn en de relevante bepalingen van verordening 
nr. 904/2010 niet eraan in de weg staan dat de belastingautoriteiten van een lidstaat eenzijdig handelingen 
aan een andere btw-behandeling onderwerpen dan die op grond waarvan deze handelingen reeds zijn belast 
in een andere lidstaat. Aldus heeft het Hof benadrukt dat die verordening enkel administratieve samenwerking 
mogelijk maakt om inlichtingen uit te wisselen die voor de belastingdiensten van de lidstaten noodzakelijk 
kunnen zijn, en dus niet de bevoegdheid van deze autoriteiten regelt om de betrokken handelingen te 
kwalificeren in het licht van de btw-richtlijn. Deze verordening verplicht de belastingautoriteiten van twee 
lidstaten niet tot samenwerking om te komen tot een gemeenschappelijke oplossing voor de btw-rechtelijke 
behandeling van een handeling en bepaalt niet dat de belastingautoriteiten van een lidstaat gebonden zijn 
aan de kwalificatie die de belastingautoriteiten van een andere lidstaat aan deze handeling hebben gegeven. 
De juiste toepassing van de btw-richtlijn moet het echter mogelijk maken dubbele belasting te voorkomen 
en de fiscale neutraliteit te waarborgen. Indien een handeling verschillend wordt behandeld in de lidstaten, 
dienen de nationale rechterlijke instanties het Hof derhalve om uitlegging van de Unierechtelijke bepalingen 
te verzoeken. Indien blijkt dat de btw reeds ten onrechte is voldaan in een lidstaat, is het recht om teruggaaf 
te verkrijgen van belastingen die in strijd met het Unierecht in deze lidstaat zijn geïnd, het gevolg en het 
complement van de rechten die de justitiabelen ontlenen aan de bepalingen van het Unierecht zoals die door 
het Hof zijn uitgelegd. De betrokken lidstaat is dus in beginsel ertoe verplicht om in strijd met het Unierecht 
geïnde belastingen terug te geven. 

Vervolgens heeft het Hof de regels van de btw-richtlijn voor de vaststelling van de plaats van de belastbare 
handelingen in het geval van een levering van goederen met vervoer onderzocht. Het Hof heeft eraan 
herinnerd dat artikel 32 van die richtlijn bepaalt dat ingeval het goed door de leverancier, door de afnemer 
of door een derde wordt verzonden of vervoerd, als plaats van levering wordt aangemerkt de plaats waar 
het goed zich op het tijdstip van vertrek van de verzending of het vervoer naar de afnemer bevindt. In afwijking 
daarvan bepaalt artikel 33 van dezelfde richtlijn echter dat als de plaats van levering van goederen die door 
of voor rekening van de leverancier worden verzonden of vervoerd vanuit een andere lidstaat dan die van 
aankomst van de verzending of het vervoer, onder bepaalde voorwaarden de plaats wordt aangemerkt waar 
de goederen zich bevinden op het tijdstip van aankomst van de verzending of het vervoer naar de afnemer.

Aangezien de economische en commerciële realiteit een fundamenteel criterium vormt waarmee rekening 
moet worden gehouden bij de toepassing van het gemeenschappelijk btw-stelsel, heeft het Hof geoordeeld 
dat wanneer, zoals in het onderhavige geval, goederen die door een in een lidstaat gevestigde leverancier 
zijn verkocht aan afnemers die in een andere lidstaat wonen, aan die afnemers worden bezorgd door een 
vervoerder die door deze leverancier is aanbevolen maar met wie de afnemers vrijelijk een overeenkomst 
voor de bezorging van de goederen kunnen sluiten, deze goederen moeten worden geacht „door of voor 
rekening van de leverancier” te zijn verzonden of vervoerd en de levering moet worden geacht onder artikel 33 
van de btw-richtlijn te vallen, voor zover de leverancier een bepalende rol speelt bij het in gang zetten van 
de verzending of het vervoer van die goederen en bij de organisatie van de essentiële fasen daarvan. 
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Ten slotte deed de situatie in het hoofdgeding volgens de verwijzende rechter de vraag rijzen of de praktijk 
van KrakVet kon worden geacht misbruik te vormen, omdat zij het lagere btw-tarief had genoten van de 
lidstaat waar zij was gevestigd doordat artikel 33 van de btw-richtlijn niet op haar was toegepast. Dienaangaande 
heeft het Hof geoordeeld dat handelingen waarbij de door een leverancier verkochte goederen aan de 
afnemers worden bezorgd door een onderneming die door deze leverancier wordt aanbevolen, terwijl die 
leverancier en deze onderneming met elkaar zijn verbonden en deze afnemers niettemin de vrijheid behouden 
om een beroep te doen op een andere onderneming of om zelf de goederen af te halen, niet kunnen worden 
geacht rechtsmisbruik op te leveren, voor zover deze omstandigheden geen afbreuk kunnen doen aan de 
vaststelling dat de leverancier en het door hem aanbevolen transportbedrijf onafhankelijke ondernemingen 
zijn die voor hun eigen rekening reële economische activiteiten verrichten.

2. Maatstaf van heffing van de btw

In het arrest E. (Btw – verlaging van de maatstaf van heffing) (C-335/19, EU:C:2020:829) van 15 oktober 2020 
heeft het Hof uitspraak gedaan in een zaak waarin E., een in Polen gevestigde en aan de btw onderworpen 
onderneming, belastingadvies verleende en op de in Polen verrichte diensten het normale btw-tarief toepaste. 
E. had aan een van haar klanten, die als btw-plichtige was geregistreerd, een factuur met btw uitgereikt voor 
diensten die op het Poolse grondgebied belastbaar zijn. Deze klant was na het verstrijken van de betalingstermijn 
in liquidatie gesteld, terwijl hij als btw-plichtige geregistreerd bleef. Aangezien deze factuur niet was voldaan, 
had E. de minister van Financiën verzocht om een individuele ruling, teneinde te vernemen of zij, ondanks 
het feit dat haar klant in liquidatie was gesteld nadat de betrokken dienst was verricht, in aanmerking kon 
komen voor de verlaging van de maatstaf van heffing van de btw wegens niet-betaling van de uit de factuur 
voortvloeiende vordering, gelet op het feit dat was voldaan aan de andere voorwaarden van de nationale 
btw-wetgeving.

De minister van Financiën heeft dit verzoek afgewezen. In zijn besluit heeft hij aangegeven dat artikel 90 van 
de btw-richtlijn belastingplichtigen recht op verlaging van de maatstaf van heffing van de btw verleent, maar 
uitsluitend onder de door elke lidstaat bepaalde voorwaarden. Die voorwaarden zijn vastgesteld in de 
nationale btw-wetgeving. De minister stelde dat indien niet is voldaan aan een van die voorwaarden, zoals 
het vereiste dat de schuldenaar niet in liquidatie verkeert, de belastingplichtige geen aanspraak kan maken 
op het recht op verlaging door dit recht rechtstreeks aan het Unierecht te ontlenen.

Na dit besluit zonder succes te hebben betwist bij de in eerste aanleg bevoegde Poolse rechter, heeft E. 
cassatieberoep ingesteld bij de Naczelny Sąd Administracyjny (hoogste bestuursrechter, Polen). Hij betoogde 
dat de rechter in eerste aanleg ten onrechte had geoordeeld dat de litigieuze bepalingen van de nationale 
btw-wetgeving geen afbreuk deden aan de vereisten van het Unierecht.

In de relevante bepalingen van de nationale wetgeving geldt als voorwaarde voor het recht van de 
belastingplichtige om de maatstaf van heffing van de btw te verlagen ingeval een vordering waarschijnlijk 
oninbaar is, dat de schuldenaar op de dag van levering van het goed of verrichting van de dienst en op de 
dag vóór indiening van de correctie van de belastingaangifte met het oog op toekenning van die verlaging 
als actief btw-plichtige is geregistreerd en niet in een insolventieprocedure verwikkeld is of in liquidatie 
verkeert, en dat de schuldeiser zelf op de dag vóór indiening van de correctie van de belastingaangifte nog 
steeds als actief btw-plichtige is geregistreerd. Artikel 90, lid 1, van de btw-richtlijn, dat met name ziet op de 
gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de prijs nadat de handeling is verricht die aan de betaling van de 
btw ten grondslag ligt, verplicht de lidstaten ertoe om de maatstaf van heffing, en dus het door de 
belastingplichtige verschuldigde btw-bedrag, te verlagen telkens wanneer de belastingplichtige na de sluiting 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:829
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van een overeenkomst de tegenprestatie geheel of gedeeltelijk niet ontvangt. Artikel 90, lid 2, van de btw-
richtlijn staat de lidstaten toe om van de in artikel 90, lid 1, van die richtlijn bedoelde regel af te wijken in 
geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de prijs van de handeling.

Omdat de verwijzende rechter twijfels had over de beoordelingsmarge waarover de lidstaten beschikken 
om in hun nationale recht de voorwaarden voor toepassing van artikel 90 van de btw-richtlijn vast te stellen, 
heeft hij het Hof prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van deze bepaling.

Het Hof heeft voor recht verklaard dat artikel 90 van de btw-richtlijn zich verzet tegen een nationale regeling 
als die welke in het hoofdgeding aan de orde is.

Het Hof heeft hiertoe onderzocht of de beperking die de in deze regeling neergelegde voorwaarden met zich 
meebrengen voor belastingplichtigen als E., wordt gerechtvaardigd door de noodzaak om rekening te houden 
met de onzekerheid over het definitieve karakter van de niet-betaling.

Het Hof was van oordeel dat deze noodzaak geen rechtvaardiging kan vormen voor de voorwaarden die 
gelden voor de verlaging van de maatstaf van heffing van de btw, namelijk dat de schuldenaar als actief 
btw-plichtige is geregistreerd op de dag van levering van het goed of verrichting van de dienst en dat de 
schuldeiser en de schuldenaar op de dag vóór indiening van de correctie van de belastingaangifte nog steeds 
de hoedanigheid van btw-plichtige hebben. Het Hof heeft bovendien verduidelijkt dat het recht van een 
belastingplichtige om na het sluiten van een overeenkomst de maatstaf van heffing te verlagen weliswaar 
inhoudt dat de andere partij bij de overeenkomst van haar kant het bedrag van de aftrekbare btw moet 
herzien, maar dat de waarborg van een symmetrische verlaging van de maatstaf van heffing van de 
verschuldigde btw en van het bedrag van de aftrekbare btw niet afhangt van de omstandigheid dat beide 
partijen btw-plichtig zijn. Voorts heeft het Hof geoordeeld dat het vereiste dat de schuldeiser en de schuldenaar 
btw-plichtig zijn, niet kan worden gerechtvaardigd door het streven onregelmatigheden of misbruik te 
voorkomen en evenmin door artikel 273 van de btw-richtlijn.222

Wat de voorwaarde betreft dat de verlaging van de maatstaf van heffing slechts mogelijk is indien de 
schuldenaar op de dag van levering van het goed of verrichting van de dienst en op de dag vóór indiening 
van de correctie van de belastingaangifte niet in een insolventieprocedure verwikkeld is of in liquidatie 
verkeert, heeft het Hof geoordeeld dat deze voorwaarde rekening houdt met de onzekerheid betreffende 
het definitieve karakter van de niet-betaling, doordat de schuldeiser zijn recht op verlaging wordt ontnomen 
op grond van het feit dat vóór de uitkomst van de insolventie- of liquidatieprocedure niet kan worden 
vastgesteld dat de vordering definitief oninbaar is. Met een dergelijke onzekerheid zou evenwel ook rekening 
kunnen worden gehouden door de verlaging van de maatstaf van heffing van de btw toe te staan indien de 
schuldeiser vóór de uitkomst van de insolventie- of liquidatieprocedure aantoont dat het redelijk waarschijnlijk 
is dat de schuld niet zal worden voldaan, waarbij de maatstaf van heffing wordt verhoogd wanneer alsnog 
betaling plaatsvindt. Deze werkwijze zou even doeltreffend zijn, maar minder bezwarend voor de schuldeiser. 

Ten slotte heeft het Hof opgemerkt dat, aangezien artikel 90, lid 1, van de btw-richtlijn rechtstreekse werking 
heeft, een belastingplichtige als E., die enkel niet voldoet aan de nationale voorwaarden die niet in 
overeenstemming zijn met deze bepaling, zich voor de nationale rechter tegenover de staat op deze bepaling 

222|  Artikel 273 bepaalt dat „[de] lidstaten [...], onder voorbehoud van gelijke behandeling van door belastingplichtigen verrichte 
binnenlandse handelingen en handelingen tussen de lidstaten, andere verplichtingen kunnen voorschrijven die zij noodzakelijk 
achten ter waarborging van de juiste inning van de btw en ter voorkoming van fraude, mits deze verplichtingen in het handelsverkeer 
tussen de lidstaten geen aanleiding geven tot formaliteiten in verband met een grensoverschrijding. 

           De in de eerste alinea geboden mogelijkheid mag niet worden benut voor het opleggen van extra verplichtingen naast de in 
hoofdstuk 3 vastgestelde verplichtingen inzake facturering.”
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kan beroepen om een verlaging van de maatstaf van heffing te verkrijgen, waarbij het aan de aangezochte 
nationale rechter staat om deze niet-conforme voorwaarden buiten toepassing te laten overeenkomstig het 
beginsel van voorrang van het Unierecht.

3. Vrijstellingen bij uitvoer

In het arrest BAKATI PLUS (C-656/19, EU:C:2020:1045) van 17 december 2020 heeft het Hof uitspraak gedaan 
in een zaak die betrekking heeft op de in de Hongaarse btw-wet opgenomen vrijstellingen bij uitvoer. 
Verzoekster in het hoofdgeding, BAKATI PLUS (hierna: „Bakati”), is een vennootschap naar Hongaars recht 
waarvan de jaaromzet vanaf 2015 is gestegen van 50 miljoen Hongaarse forint (HUF) (ongeveer 140 000 EUR) 
naar 1 miljard HUF (ongeveer 2 784 000 EUR). In 2016 bestond haar activiteit hoofdzakelijk uit leveringen van 
grote hoeveelheden levensmiddelen, cosmetica en schoonmaakproducten aan twintig particulieren.

De afnemers van de goederen vervoerden deze als persoonlijke bagage en in privévoertuigen naar Servië 
vanuit een opslagruimte die zij in Hongarije, in de buurt van de grens met Servië, hadden gehuurd. Daar 
werden de door Bakati opgestelde facturen en formulieren voor de btw-teruggaaf voor buitenlandse reizigers, 
samen met de goederen in kwestie, aan hen overhandigd tegen betaling van de aankoopprijs.

Krachtens de Hongaarse btw-wet is de levering van goederen die vanuit Hongarije naar een derde land buiten 
de Europese Unie worden verzonden of vervoerd, onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van btw. De 
levering van goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van buitenlandse reizigers is volgens 
deze wet uitdrukkelijk vrijgesteld.

De afnemers profiteerden van deze laatste vrijstelling door het door de douaneautoriteit van uitgang 
geviseerde formulier voor btw-teruggaaf, waarin stond dat de goederen het grondgebied van de Europese 
Unie hadden verlaten, aan Bakati terug te sturen. Bij ontvangst van dit formulier betaalde Bakati hun de btw 
terug die zij bij de aankoop hadden betaald. In haar btw-aangiften voor 2016 nam Bakati de aan diezelfde 
afnemers terugbetaalde btw, die in totaal 339 788 000 HUF (ongeveer 946 000 EUR) bedroeg, op als bedrag 
dat op de verschuldigde belasting in mindering moest worden gebracht.

Bij een controle stelde de belastingdienst vast dat de aankopen in kwestie de individuele en gezinsbehoeften 
van de afnemers overschreden en dat zij waren gedaan met het oog op de doorverkoop van de verworven 
goederen, zodat deze goederen geen persoonlijke bagage in de zin van de Hongaarse btw-wet konden 
vormen. De belastingdienst stelde bovendien dat Bakati niet in aanmerking kwam voor een vrijstelling 
krachtens deze wet, aangezien zij de douaneformaliteiten niet had vervuld en niet over de daartoe vereiste 
documenten beschikte. Bij besluit van 27 juni 2018 vorderde hij bijgevolg van Bakati betaling van het verschil 
aan btw, vermeerderd met een belastingboete en vertragingsrente.

Nadat dit besluit bij besluit van de afdeling bezwaren van de belastingdienst was bevestigd, stelde Bakati bij 
de Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (bestuurs- en arbeidsrechter Szeged, Hongarije) beroep in 
tot nietigverklaring van dat laatste besluit.

Met het oog op de toepassing van de Hongaarse btw-wet, waarvan de bepalingen betreffende de vrijstellingen 
bij uitvoer in wezen overeenkomen met de artikelen 146 en 147 van de btw-richtlijn, heeft de verwijzende 
rechter het Hof verschillende prejudiciële vragen over de uitlegging van laatstgenoemde bepalingen gesteld.

In de eerste plaats heeft het Hof onderzocht of goederen die een niet in de Unie gevestigde particulier voor 
commerciële doeleinden uit de Unie meeneemt met het oog op de doorverkoop ervan in een derde land, 
onder de in artikel 147 van de btw-richtlijn vastgestelde vrijstelling voor „goederen die deel uitmaken van 
de persoonlijke bagage van reizigers” vallen.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:1045
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In dat verband herinnerde het Hof eraan dat de vrijstellingen waarin de btw-richtlijn voorziet autonome 
begrippen van het Unierecht zijn, en stelde het vast dat bovengenoemde woorden in de gebruikelijke betekenis 
ervan betrekking hebben op – in het algemeen – kleine goederen of kleine hoeveelheden goederen die een 
natuurlijke persoon op reis meeneemt of onderweg koopt, die hij tijdens die reis nodig heeft en die voor zijn 
privégebruik of dat van zijn gezin dienen.

Bij het onderzoek van de context waarin deze woorden worden gebruikt, heeft het Hof uit de 
toepassingsvoorwaarden voor de vrijstelling van artikel 147 van de btw-richtlijn afgeleid dat de mogelijke 
begunstigde van deze vrijstelling een natuurlijke persoon is die niet als marktdeelnemer handelt, waardoor 
het uitgesloten lijkt dat die vrijstelling van toepassing is op uitvoer van commerciële aard. Gelet op het feit 
dat btw-vrijstellingen strikt moeten worden uitgelegd en mede gelet op het door dit artikel nagestreefde 
specifieke doel van bevordering van het toerisme en de wetsontwikkeling van de bepaling die thans in dat 
artikel is opgenomen, kwam het Hof tot de slotsom dat de vrijstelling voor goederen die deel uitmaken van 
de persoonlijke bagage van reizigers niet geldt voor goederen die een niet in de Unie gevestigde particulier 
voor commerciële doeleinden uit de Unie meeneemt met het oog op de doorverkoop ervan in een derde 
land.

In de tweede plaats heeft het Hof voor recht verklaard dat artikel 146, lid 1, onder b), en artikel 147 van de 
btw-richtlijn niet in de weg staan aan nationale rechtspraak die – wanneer de voorwaarden voor de btw-
vrijstelling voor goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers niet zijn vervuld, maar 
de goederen in kwestie wel daadwerkelijk door de afnemer naar een plaats buiten de Unie zijn vervoerd – de 
belastingdienst verplicht te onderzoeken of de btw-vrijstelling van artikel 146, lid 1, onder b), van toepassing 
is op de levering in kwestie, ook al zijn de toepasselijke douaneformaliteiten niet uitgevoerd en had de 
afnemer bij aankoop niet de bedoeling om gebruik te maken van laatstgenoemde vrijstelling.

Een handeling als die welke in het hoofdgeding aan de orde is, vormt immers een levering van goederen in 
de zin van artikel 146, lid 1, onder b), van de btw-richtlijn wanneer zij voldoet aan de objectieve criteria die 
bepalend zijn voor een dergelijke levering, namelijk wanneer de macht om als eigenaar te beschikken over 
dat goed op de afnemer is overgegaan en de leverancier aantoont dat dit goed naar een plaats buiten de 
Unie is verzonden of vervoerd en het grondgebied van de Unie ingevolge deze verzending of dit vervoer 
fysiek heeft verlaten. De inachtneming van de douaneformaliteiten die van toepassing zijn bij uitvoer of het 
feit dat de afnemer bij aankoop de bedoeling had om geen gebruik te maken van de vrijstelling van die 
bepaling, maar van de vrijstelling van artikel 147 van de btw-richtlijn, hebben geen invloed op de kwalificatie 
als exportlevering.

Ten slotte heeft het Hof onderzocht of de voornoemde bepalingen van de btw-richtlijn en de beginselen van 
fiscale neutraliteit en evenredigheid eraan in de weg staan dat de belastingdienst een belastingplichtige 
automatisch de btw-vrijstelling van deze bepalingen weigert wanneer hij vaststelt dat die belastingplichtige 
het formulier op basis waarvan de afnemer zich heeft beroepen op de vrijstelling van artikel 147 te kwader 
trouw heeft opgesteld, terwijl het vaststaat dat de goederen in kwestie het grondgebied van de Unie hebben 
verlaten.

Het Hof merkte op dat het niet eerbiedigen van een formeel vereiste slechts in twee situaties tot verlies van 
het recht op btw-vrijstelling kan leiden: 1) wanneer de niet-naleving van een formeel vereiste verhindert dat 
het zekere bewijs wordt geleverd dat aan de materiële voorwaarden voor de toepassing van deze vrijstelling 
is voldaan of 2) wanneer vaststaat dat de belastingplichtige wist of had moeten weten dat de betrokken 
handeling werd verricht in het kader van fraude die de werking van het gemeenschappelijke btw-stelsel in 
gevaar bracht.
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In casu kan niet-eerbiediging van de douaneformaliteiten niet leiden tot verlies van het recht op btw-vrijstelling 
als bedoeld in artikel 146, lid 1, onder b), van de btw-richtlijn. Ten eerste staat het immers vast dat die 
goederen daadwerkelijk zijn uitgevoerd – wat blijkt uit een visum dat door de douaneautoriteit van uitgang 
is aangebracht op de aangeboden formulieren, ook al waren die formulieren bestemd voor de toepassing 
van de vrijstelling van artikel 147 – en dat die levering dus, gelet op haar objectieve kenmerken, voldoet aan 
de in artikel 146, lid 1, onder b), van de btw-richtlijn bepaalde vrijstellingsvoorwaarden.

Ten tweede leidt het feit dat Bakati heeft deelgenomen aan de inbreuk op artikel 147, lid 1, van de btw-richtlijn 
niet tot een verlies van belastinginkomsten voor de Unie en kan haar deelname aan deze inbreuk niet worden 
geacht de werking van het gemeenschappelijke btw-stelsel in gevaar te brengen. Bijgevolg kan een dergelijke 
schending niet worden bestraft door weigering van de btw-vrijstelling voor de daadwerkelijk verrichte uitvoer, 
zonder de mogelijkheid uit te sluiten dat voor dergelijke inbreuken op grond van het nationale recht evenredige 
administratieve sancties worden opgelegd.

4. Wijze van uitoefening van het recht op btw-aftrek 

In het arrest van 14 mei 2020, Agrobet CZ (C-446/18, EU:C:2020:369), heeft het Hof geoordeeld dat de 
artikelen 179, 183 en 273 van de btw-richtlijn223, gelezen in het licht van het beginsel van fiscale neutraliteit, 
zich niet verzetten tegen een nationale regeling die niet voorziet in de mogelijkheid voor de belastingdienst 
om vóór afloop van een belastingcontrole met betrekking tot een btw-aangifte waarin voor een bepaald 
belastingtijdvak een btw-overschot is vermeld, over te gaan tot teruggaaf van het gedeelte van dat overschot 
dat slaat op handelingen die niet onder die controle vallen bij aanvang ervan, voor zover niet duidelijk, 
nauwkeurig en ondubbelzinnig kan worden vastgesteld dat een btw-overschot, waarvan het bedrag mogelijk 
lager is dan dat van de niet onder die controle vallende handelingen, zal blijven bestaan ongeacht de uitkomst 
van die controle.

In deze zaak had een Tsjechische vennootschap twee btw-aangiften met telkens een btw-overschot ingediend 
voor de belastingtijdvakken december 2015 en januari 2016. De Tsjechische belastingdienst had daarop een 
belastingcontrole opgestart die alleen bepaalde van de in die aangiftes bedoelde handelingen bestreek, te 
weten de handelingen in verband met uit Polen afkomstige koolzaadolie. Aangezien deze koolzaadolie 
onbewerkt in Tsjechië was verhandeld en vervolgens opnieuw door de betrokken vennootschap in Polen 
werd geleverd, stelde de Tsjechische belastingdienst zich de vraag of de vennootschap wel voldeed aan de 
voorwaarden om in aanmerking te komen voor vrijstelling van btw over de levering van koolzaadolie en 
aftrek van de over de aankoop ervan betaalde voorbelasting. In het kader van het door haar tegen die 
controles gemaakte bezwaar heeft de Tsjechische vennootschap aangevoerd dat de belastingdienst enkel 
bij een klein deel van het aangegeven btw-overschot twijfels had en de inhouding van dat overschot in zijn 
geheel daarom onverenigbaar met het Unierecht was. Van zijn kant heeft de belastingdienst, zoals de 
verwijzende rechter heeft bevestigd, gesteld dat het wetboek fiscaal procesrecht niet uitdrukkelijk voorzag 
in de mogelijkheid om een gedeeltelijke belastingaanslag vast te stellen, zodat hij zich een dergelijke 
bevoegdheid niet zonder rechtsgrondslag kon toe-eigenen, en dat een btw-overschot slechts als een ondeelbaar 
geheel kan ontstaan omdat het betrekking heeft op het belastingtijdvak in zijn geheel.

In zijn arrest heeft het Hof om te beginnen in herinnering gebracht dat de belastingplichtige krachtens de 
btw-richtlijn de aftrek toepast door op het totale bedrag van de over een belastingtijdvak verschuldigde 
belasting het totale bedrag van de btw in mindering te brengen waarvoor in hetzelfde tijdvak het recht op 

223|  De artikelen 179, 183 en 273 van deze richtlijn hebben betrekking op het recht op aftrek van de btw en de teruggaaf van het verschil 
tussen de aftrek en de voor een belastingtijdvak verschuldigde btw.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:369
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aftrek is ontstaan en wordt uitgeoefend. Indien voor een bepaald belastingtijdvak het bedrag van de aftrek 
groter is dan dat van de verschuldigde btw, bestaat er een overschot dat kan worden overgedragen naar het 
volgende tijdvak dan wel worden teruggeven, waarbij in het Tsjechische recht is gekozen voor teruggaaf. Het 
Hof heeft geoordeeld dat een overschot in de btw-aangifte weliswaar slechts als één enkel resultaat kan 
worden opgevoerd, maar dat dit niet betekent dat het overschot moet worden beschouwd als een ondeelbaar 
geheel dat niet kan worden opgesplitst in een betwist gedeelte en een niet-betwist gedeelte, die respectievelijk 
betrekking hebben op specifieke handelingen die wel en specifieke handelingen die geen deel uitmaken van 
een belastingcontrole. De btw-richtlijn belet immers niet dat het btw-overschot gedeeltelijk of in schijven 
wordt overgedragen of teruggegeven en maakt een duidelijk onderscheid tussen de materiële voorwaarden 
voor het recht op btw-aftrek en de formele voorwaarden voor dat recht. Ook al moet de belastingplichtige 
de regels voor de uitoefening van het recht op btw-aftrek in acht nemen bij het indienen van de btw-aangifte, 
het kan hem vervolgens dus niet worden belet, bij gebreke van andersluidende bepalingen in deze richtlijn, 
om de materiële rechten en aanspraken die hij voor elke handeling aan de materiële vereisten van het recht 
op aftrek ontleent deels te doen gelden.

Het Hof heeft er ook aan herinnerd dat deze regels geen afbreuk mogen doen aan het beginsel van fiscale 
neutraliteit. Een regeling die een belastingplichtige niet de mogelijkheid biedt om een bepaald gedeelte van 
het btw-overschot af te zonderen dat hij als niet-betwist beschouwt, zou evenwel erop neerkomen dat deze 
belastingplichtige het bestaan van een dergelijk niet-betwist gedeelte niet kan doen gelden en geen aanspraak 
kan maken op teruggaaf van dat gedeelte, waardoor hij in strijd met het beginsel van de fiscale neutraliteit 
een deel van de fiscale last moet dragen.

Het Hof heeft daaruit afgeleid dat de btw-richtlijn, gelezen in het licht van het beginsel van fiscale neutraliteit, 
niet aldus kan worden uitgelegd dat zij in beginsel de mogelijkheid uitsluit om voor een belastingtijdvak een 
niet-betwist gedeelte van het op een btw-aangifte vermelde btw-overschot te berekenen dat aanleiding kan 
geven tot een gedeeltelijke overdracht of een gedeeltelijke teruggaaf van dit overschot.

Wat vervolgens de vraag betreft in welke omstandigheden kan worden gesteld dat het gedeelte van een 
btw-overschot daadwerkelijk niet wordt betwist bij een belastingcontrole, heeft het Hof opgemerkt dat er 
slechts sprake kan zijn van een niet-betwist gedeelte van dit overschot indien het bedrag van de verschuldigde 
belasting en het bedrag van de aftrekbare belasting over de betrokken handelingen zelf niet worden betwist.

Het Hof heeft dienaangaande verduidelijkt dat de belastingdienst zich niet alleen ervan moet vergewissen 
dat het bedrag van de verschuldigde belasting en het bedrag van de aftrekbare belasting over de niet onder 
de controle vallende handelingen na afloop van de controle niet zullen afwijken van de door de belastingplichtige 
aangegeven bedragen, maar ook dat de gegevens op basis waarvan dat naar verluidt niet-betwist gedeelte 
is berekend, vóór afloop van de controle niet meer ter discussie kunnen worden gesteld en dat het niet nodig 
zal zijn de controle uit te breiden tot alle of een deel van de handelingen die er aanvankelijk geen deel van 
uitmaakten.

Ten slotte heeft het Hof geoordeeld dat de mogelijkheid voor de belastingplichtige om zich voor een 
belastingtijdvak op het bestaan van een niet-betwist gedeelte van het btw-overschot te beroepen teneinde 
de teruggaaf ervan te verkrijgen vóór afloop van de belastingcontrole, niet automatisch inhoudt dat de 
belastingdienst dat gedeelte vervroegd moet teruggeven of overdragen, zelfs wanneer hij erkent dat dit 
gedeelte niet wordt betwist. De belastingdienst is immers alleen daartoe verplicht als er een btw-overschot 
voor het betrokken belastingtijdvak in zijn geheel bestaat. Die verplichting moet dus, gelet op het feit dat zij 
betrekking heeft op een bepaald belastingtijdvak, niet gelden voor louter het bedrag van de verschuldigde 
belasting en het bedrag van de aftrekbare belasting over de niet onder de betrokken controle vallende 
handelingen dat door de belastingdienst als niet-betwist is aangemerkt, maar voor het gedeelte van het 
btw-overschot dat zal blijven bestaan ongeacht de uitkomst van de controle en dat uiteindelijk als het enige 
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niet-betwiste gedeelte kan worden beschouwd. Het Hof heeft dienaangaande opgemerkt dat dit niet-betwiste 
gedeelte van het btw-overschot in voorkomend geval kleiner kan zijn dan het door de belastingplichtige 
teruggevorderde gedeelte van het overschot dat betrekking heeft op die bedragen.

Bovendien heeft het Hof geoordeeld dat een nationale regeling zoals de Tsjechische die, in het kader van de 
maatregelen die een lidstaat op grond van artikel 273 van de btw-richtlijn heeft vastgesteld, niet toestaat 
dat een belastingplichtige aantoont dat er een niet-betwist gedeelte van het btw-overschot bestaat of dat 
de belastingdienst daarover een beslissing neemt, in strijd is met het beginsel van behoorlijk bestuur en 
bijgevolg niet verenigbaar is met de btw-richtlijn.
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XIV. Onderlinge aanpassing van de wetgevingen

1. Auteursrecht

Op het gebied van het auteursrecht verdienen drie arresten de aandacht. Het eerste arrest heeft betrekking 
op de uitlegging van het begrip „adres” van personen die inbreuk hebben gemaakt op een intellectuele-
eigendomsrecht. In het tweede arrest heeft het Hof zich in het kader van het gebruik van fonogrammen in 
de Unie uitgesproken over de beperking van het recht op één enkele billijke vergoeding dat geldt voor 
kunstenaars die onderdaan zijn van staten die niet tot de Europese Economische Ruimte (EER) behoren. Het 
derde arrest gaat over de uitlegging van de begrippen „fonogram” en „reproductie van een fonogram” en 
over het recht op één enkele billijke vergoeding wanneer een audiovisueel werk waarin een fonogram of een 
reproductie daarvan is opgenomen, wordt meegedeeld aan het publiek.

In het arrest Constantin Film Verleih (C-264/19, EU:C:2020:542) van 9 juli 2020 heeft het Hof geoordeeld dat 
richtlijn 2004/48224 de rechterlijke instanties in zaken waarin een film zonder toestemming van de houder 
van het auteursrecht op een onlinevideoplatform is geüpload, niet verplicht om de exploitant van het 
videoplatform te gelasten het e-mailadres, het IP-adres of het telefoonnummer van de gebruiker die de film 
in kwestie heeft geüpload, te verstrekken. De richtlijn voorziet in de verstrekking van de „adressen” van de 
personen die inbreuk hebben gemaakt op een intellectuele-eigendomsrecht, en beoogt daarbij uitsluitend 
het postadres.

In 2013 en 2014 zijn de films Parker en Scary Movie 5 zonder toestemming van Constantin Film Verleih, de 
houder van de exclusieve gebruiksrechten op deze werken in Duitsland, geüpload op het videoplatform 
YouTube, waar ze tienduizenden keren zijn bekeken. Constantin Film Verleih heeft derhalve van YouTube en 
Google, de moedermaatschappij van YouTube waarbij gebruikers zich eerst moeten registeren met een 
gebruikersaccount, geëist dat zij haar een reeks gegevens verschaffen over elk van de gebruikers die deze 
werken hadden geüpload. De twee vennootschappen hebben geweigerd om Constantin Film Verleih gegevens 
over deze gebruikers te verstrekken, in het bijzonder hun e-mailadressen en telefoonnummers en de door 
hen zowel bij het uploaden van de betrokken bestanden als bij de laatste toegang tot hun Google-/YouTube-
account gebruikte IP-adressen.

Het hoofdgeding hing af van de vraag of dergelijke gegevens onder het begrip „adressen” in de zin van richtlijn 
2004/48 vallen. Deze richtlijn bepaalt dat de rechterlijke instanties kunnen gelasten dat informatie wordt 
verstrekt over de herkomst en de distributiekanalen van de goederen of diensten die inbreuk maken op een 
intellectuele-eigendomsrecht. Deze informatie omvat onder meer de „adressen” van de producenten, 
distributeurs en leveranciers van inbreukmakende goederen of diensten.

Het Hof heeft in de eerste plaats vastgesteld dat het begrip „adres” in zijn gebruikelijke betekenis uitsluitend 
ziet op het postadres, dat wil zeggen iemands woon- of verblijfplaats. Wanneer dit begrip – zoals in richtlijn 
2004/48 – zonder nadere precisering wordt gebruikt, heeft het dus geen betrekking op het e-mailadres, het 

224|  Artikel 8, lid 2, onder a), van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving 
van intellectuele-eigendomsrechten (PB 2004, L 157, blz. 45, met rectificatie in PB 2004, L 195, blz. 16).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:542
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telefoonnummer of het IP-adres. In de tweede plaats bevatten de voorbereidende werkzaamheden225 die 
tot de vaststelling van richtlijn 2004/48 hebben geleid, geen enkele aanwijzing dat het begrip „adres” aldus 
moet worden begrepen dat het niet alleen ziet op het postadres, maar ook op het e-mailadres, het 
telefoonnummer of het IP-adres van de betrokken personen. In de derde plaats blijkt uit de analyse van 
andere Unierechtelijke handelingen betreffende het e-mailadres of het IP-adres, dat in geen van deze 
handelingen het begrip „adres” zonder nadere precisering wordt gebruikt ter aanduiding van het telefoonnummer, 
het IP-adres of het e-mailadres.

Volgens het Hof is deze uitlegging in overeenstemming met het doel van de bepaling van richtlijn 2004/48 
inzake het recht op informatie. Op het gebied van de eerbiediging van intellectuele-eigendomsrechten in 
het algemeen is namelijk slechts een minimale harmonisatie tot stand gebracht. Deze harmonisatie is volgens 
deze bepaling dan ook beperkt tot nauwkeurig omschreven informatie. Bovendien beoogt deze bepaling 
verschillende in acht te nemen rechten, met name het recht van de rechthebbenden op informatie en het 
recht op bescherming van de persoonsgegevens van de gebruikers, met elkaar in overeenstemming te 
brengen.

Tegen deze achtergrond is het Hof tot de slotsom gekomen dat het begrip „adressen” in richtlijn 2004/48, 
voor zover dit betrekking heeft op een gebruiker die bestanden heeft geüpload die inbreuk maken op een 
intellectuele-eigendomsrecht, niet ziet op het e-mailadres en het telefoonnummer van deze gebruiker en 
het IP-adres dat is gebruikt om deze bestanden te uploaden of het IP-adres dat is gebruikt bij de laatste 
toegang van deze gebruiker tot zijn gebruikersaccount.

Het Hof heeft echter opgemerkt dat de lidstaten de mogelijkheid hebben om de houders van intellectuele-
eigendomsrechten ruimere rechten op informatie toe te kennen, mits daarbij evenwel een juist evenwicht 
tussen de verschillende betrokken grondrechten wordt verzekerd en de andere algemene beginselen van 
het Unierecht, zoals het evenredigheidsbeginsel, worden geëerbiedigd.

In het arrest Recorded Artists Actors Performers (C-265/19, EU:C:2020:677) van 8 september 2020 heeft het 
Hof in Grote kamer uitspraak gedaan in een zaak met betrekking tot Recorded Artists Actors Performers Ltd 
(RAAP) en Phonographic Performance (Ireland) Ltd (PPI), maatschappijen voor het collectieve beheer van 
rechten van respectievelijk uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen. RAAP en PPI hadden 
een overeenkomst gesloten waarin was bepaald hoe de vergoedingen die in Ierland verschuldigd zijn voor 
het in het openbaar, in bars of andere voor het publiek toegankelijke plaatsen ten gehore brengen of uitzenden 
van opgenomen muziek, nadat deze door de gebruikers aan PPI zijn betaald, tussen de producenten van 
fonogrammen en de uitvoerende kunstenaars moeten worden verdeeld, en met het oog daarop door PPI 
gedeeltelijk aan RAAP moeten worden overgemaakt. Partijen waren het oneens over de draagwijdte van die 
overeenkomst wat de vergoedingen betreft die aan PPI waren betaald voor muziek die was uitgevoerd door 
een kunstenaar die geen onderdaan of inwoner van een lidstaat van de EER is. In dit verband was RAAP van 
mening dat alle verschuldigde vergoedingen moesten worden gedeeld, zonder dat naar de nationaliteit en 
de verblijfplaats van de kunstenaar werd gekeken. Indien het standpunt van RAAP werd gevolgd, zou dat 
ertoe leiden dat uitvoerende kunstenaars uit derde staten in Ierland altijd worden vergoed. Volgens PPI – die 
zich in dat verband baseerde op het Ierse recht – kon daar geen sprake van zijn wanneer Ierse uitvoerende 
kunstenaars in derde staten geen billijke vergoeding ontvangen.

225|  Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende maatregelen en procedures om de handhaving van 
intellectuele eigendomsrechten te waarborgen van 30 januari 2003 [COM (2003) 46 definitief], advies van het Europees Economisch 
en Sociaal Comité van 29 oktober 2003 (PB 2004, C 32, blz. 15), en verslag van het Europees Parlement van 5 december 2003  
(A5-0468/2003) over dit voorstel.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:677
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Het Hof heeft geoordeeld dat richtlijn 2006/115226 er zich met betrekking tot het gebruik van fonogrammen 
in de Unie tegen verzet dat kunstenaars die onderdaan zijn van staten die niet tot de EER behoren, door een 
lidstaat worden uitgesloten van het recht op één enkele billijke vergoeding. Daarnaast heeft het Hof verduidelijkt 
dat de voorbehouden waarvan derde staten krachtens het Verdrag van de Wereldorganisatie voor de 
intellectuele eigendom (WIPO) inzake uitvoeringen en fonogrammen (hierna: „WPPT”)227 kennis hebben 
gegeven, op zich het recht van kunstenaars uit die derde staten op één enkele billijke vergoeding in de Unie 
niet beperken.228 Dergelijke beperkingen kunnen weliswaar door de Uniewetgever worden ingevoerd mits 
ze in overeenstemming zijn met het recht op intellectuele eigendom dat wordt beschermd door artikel 17, 
lid 2, van het Handvest, maar richtlijn 2006/115 bevat geen beperking in die zin en verzet zich er dus tegen 
dat een lidstaat dat recht beperkt ten aanzien van uitvoerende kunstenaars en producenten die onderdaan 
zijn van derde staten. Voorts heeft het Hof benadrukt dat deze richtlijn zich er eveneens tegen verzet dat 
enkel de producent van het fonogram in kwestie een vergoeding ontvangt, zonder deze te delen met de 
uitvoerend kunstenaar die een bijdrage aan dat fonogram heeft geleverd.

In de eerste plaats heeft het Hof erop gewezen dat het recht op één enkele billijke vergoeding in het Unierecht 
de toepassing van artikel 15, lid 1, WPPT229 waarborgt en door de nationale wetgever niet enkel aan de 
onderdanen van de lidstaten van de EER kan worden voorbehouden.

In dit verband heeft het Hof geconstateerd dat artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115, waarbij in het kader van 
de regeling van de naburige rechten een recht van vergoedende aard wordt verleend, voorziet in een 
verplichting om te zorgen voor een billijke vergoeding die wordt verdeeld tussen de producent van het 
fonogram en de uitvoerend kunstenaar. Die verplichting is van toepassing wanneer het gebruik van het 
fonogram of een reproductie daarvan plaatsvindt in de Unie. In richtlijn 2006/115 wordt echter niet de 
voorwaarde gesteld dat de uitvoerend kunstenaar of de producent van het fonogram de nationaliteit van 
een lidstaat van de EER heeft of dat er een andere link met het grondgebied van die lidstaat is, zoals de 
woonplaats of de verblijfplaats van de betrokkene of de plaats waar het creatieve of artistieke werk is verricht.

Integendeel, volgens het Hof blijkt uit de context en de doelstellingen van richtlijn 2006/115 alsook uit de 
voorrang van de door de Unie gesloten internationale overeenkomsten dat artikel 8, lid 2, van deze richtlijn 
zo veel mogelijk in overeenstemming met het WPPT moet worden uitgelegd. Het Hof heeft dienaangaande 
benadrukt dat deze internationale overeenkomst, die een integrerend bestanddeel vormt van de rechtsorde 
van de Unie, de Unie en haar lidstaten in beginsel verplicht om het recht op één enkele billijke vergoeding 
eveneens toe te kennen aan onderdanen van andere partijen bij het WPPT. Deze verplichting vloeit voort uit 
artikel 15, lid 1, WPPT en uit de nationale behandeling die wordt gewaarborgd door artikel 4 WPPT en artikel 4 
van het Verdrag van Rome.230

226|  Richtlijn 2006/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht 
en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom (PB 2006, L 376, blz. 28).

227|   Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO) inzake uitvoeringen en fonogrammen (PB 2000, L 89, 
blz. 15), dat op 20 december 1996 in Genève is aangenomen en namens de Europese Gemeenschap is goedgekeurd bij besluit 
2000/278/EG van de Raad van 16 maart 2000 (PB 2000, L 89, blz. 6).

228|  Overeenkomstig artikel 15, lid 3, WPPT.

229|  Artikel 15, lid 1, WPPT bepaalt dat uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen recht hebben op één enkele billijke 
vergoeding bij uitzending of enigerlei mededeling aan het publiek van voor commerciële doeleinden gepubliceerde fonogrammen.

230|  Internationaal Verdrag inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties, 
dat op 26 oktober 1961 te Rome is gesloten.
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In de tweede plaats heeft het Hof verduidelijkt dat de voorbehouden waarvan derde staten krachtens 
artikel 15, lid 3, WPPT kennis hebben gegeven, er op zich in de Unie niet toe leiden dat het recht op één enkele 
billijke vergoeding ten aanzien van de onderdanen van die derde staten wordt beperkt. Toegegeven, gelet 
op het wederkerigheidsbeginsel dat is neergelegd in het Verdrag van Wenen231, zijn de Unie en haar lidstaten 
niet gehouden om het recht op één enkele billijke vergoeding onbeperkt toe te kennen. Volgens het Hof kan 
de noodzaak om een gelijk speelveld te bewaren voor bijdragen aan opgenomen muziek een beperking van 
het recht op een dergelijke vergoeding rechtvaardigen.

Dat naburig recht is evenwel een intellectueel eigendomsrecht dat wordt beschermd door artikel 17, lid 2, 
van het Handvest. Derhalve moet elke beperking op de uitoefening van dat recht overeenkomstig artikel 52 
van het Handvest op duidelijke en nauwkeurige wijze bij wet worden gesteld. Volgens het Hof voldoet het 
loutere bestaan van een voorbehoud overeenkomstig het WPPT niet aan dat vereiste. Bijgevolg staat het 
uitsluitend aan de Uniewetgever, die op dat gebied over een exclusieve externe bevoegdheid beschikt, om 
over een dergelijke beperking te beslissen.

In de derde plaats heeft het Hof geoordeeld dat reeds uit de bewoordingen van artikel 8, lid 2, van richtlijn 
2006/115 voortvloeit dat zowel uitvoerende kunstenaars als producenten van fonogrammen recht hebben 
op één enkele billijke vergoeding, aangezien die vergoeding tussen hen moet worden „verdeeld”. Derhalve 
verzet die bepaling zich ertegen dat een uitvoerend kunstenaar door het recht van een lidstaat van de enkele 
billijke vergoeding wordt uitgesloten.

In zijn arrest van 18 november 2020, Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación (C-147/19, 
EU:C:2020:935), heeft het Hof geoordeeld dat de enkele billijke vergoeding niet hoeft te worden betaald 
wanneer een audiovisueel werk waarin een fonogram of een reproductie daarvan is opgenomen, wordt 
meegedeeld aan het publiek.

Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación SA (hierna: „Atresmedia”) is een onderneming die 
eigenaar is van meerdere televisiezenders en op deze zenders audiovisuele werken uitzendt waarin fonogrammen 
zijn opgenomen. De Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales en de Artistas Intérpretes o Ejecutantes, 
Sociedad de Gestión de España zijn entiteiten die respectievelijk de intellectuele-eigendomsrechten van 
producenten van fonogrammen en die van uitvoerende kunstenaars beheren. Op 29 juli 2010 hebben deze 
entiteiten een vordering ingesteld strekkende tot veroordeling van Atresmedia tot betaling van een 
schadevergoeding wegens de mededeling aan het publiek van voor handelsdoeleinden uitgegeven fonogrammen 
of van reproducties daarvan. Zij waren van mening dat de door Atresmedia verrichte mededeling aan het 
publiek van audiovisuele werken recht gaf op de enkele billijke vergoeding waarin de richtlijnen betreffende 
bepaalde naburige rechten232 voorzien.

Volgens artikel 8, lid 2, van deze richtlijnen moet één enkele billijke vergoeding worden uitgekeerd door de 
gebruiker, wanneer een voor handelsdoeleinden uitgegeven fonogram of een reproductie daarvan wordt 
meegedeeld aan het publiek. Deze vergoeding wordt verdeeld tussen de betrokken uitvoerende kunstenaars 
en producenten van fonogrammen.

231|  Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht van 23 mei 1969 (United Nations Treaty Series, deel 1155, blz. 331).

232|  Richtlijn 92/100/EEG van de Raad van 19 november 1992 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige 
rechten op het gebied van intellectuele eigendom (PB 1992, L 346, blz. 61), en richtlijn 2006/115/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 12 december 2006 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van 
intellectuele eigendom (PB 2006, L 376, blz. 28).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:935
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Het Hof diende vast te stellen of een audiovisuele opname die de vastlegging van een audiovisueel werk 
bevat, moest worden aangemerkt als een „fonogram” of als een „reproductie daarvan” in de zin van de 
richtlijnen betreffende bepaalde naburige rechten.

Met betrekking tot het begrip „fonogram” merkte het Hof op dat voormelde richtlijnen of de overige richtlijnen 
van de Unie op het gebied van het auteursrecht geen definitie bevatten van dit begrip, zodat het moet worden 
uitgelegd in het licht van het Verdrag van Rome en het WPPT. Het Verdrag van Rome233 en het WPPT234 sluiten 
uit dat een in een audiovisueel werk opgenomen vastlegging van geluiden onder het begrip „fonogram” valt.

Het Hof wees er dan ook op dat een in een audiovisueel werk opgenomen fonogram zijn hoedanigheid van 
„fonogram” verliest wanneer het deel uitmaakt van dit werk. Het Hof preciseerde evenwel dat deze omstandigheid 
geen invloed heeft op de rechten op dat fonogram in het geval dat dit onafhankelijk van het audiovisuele 
werk wordt gebruikt. In casu stelde het Hof vast dat de betrokken rechthebbenden hadden ingestemd met 
de opneming van de fonogrammen in audiovisuele werken, en dat zij in ruil een vergoeding hadden ontvangen, 
zoals contractueel was overeengekomen. Voorts is niet gesteld dat deze fonogrammen opnieuw waren 
gebruikt, onafhankelijk van het audiovisuele werk waarin zij waren opgenomen. In die omstandigheden heeft 
het Hof geoordeeld dat een audiovisuele opname die de vastlegging van een audiovisueel werk bevat, niet 
kan worden aangemerkt als een „fonogram”.

Met betrekking tot het begrip „reproductie van een fonogram” merkte het Hof op dat de definitie van 
„reproductie” in het Verdrag van Rome ziet op de handeling die bestaat in het reproduceren van een 
vastlegging.235 Het recht op de enkele billijke vergoeding vloeit evenwel niet voort uit die handeling, maar 
uit de mededeling aan het publiek van de uitvoering van een werk dat is vastgelegd op een fonogram of op 
een reproductie daarvan, waarbij „reproductie” in het kader van de betrokken bepalingen moet worden 
begrepen als een exemplaar van het fonogram dat voortkomt uit een dergelijke handeling. Aangezien een 
audiovisuele opname die de vastlegging van een audiovisueel werk bevat, niet kan worden aangemerkt als 
een „fonogram”, kan een dergelijke opname evenmin een reproductie van een fonogram vormen.

Het Hof was dan ook van oordeel dat de mededeling aan het publiek van een audiovisuele opname die de 
vastlegging van een audiovisueel werk bevat, geen recht geeft op een enkele billijke vergoeding.

Deze conclusie ontneemt uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen echter niet de 
mogelijkheid om een vergoeding te ontvangen voor de uitzending van een fonogram. De vergoeding voor 
de naburige rechten op fonogrammen wordt in dit geval immers ontvangen op het moment dat de fonogrammen 
of reproducties daarvan in de betrokken audiovisuele werken worden opgenomen, aan de hand van 
contractuele regelingen tussen de houders van de rechten op de fonogrammen en de producenten van die 
werken.

233|  Artikel 3, onder b), van het Verdrag van Rome definieert het begrip „fonogram” als iedere „uitsluitend hoorbare” vastlegging van 
klanken van een uitvoering of van andere klanken.

234|  Volgens artikel 2, onder b), van het WPPT wordt onder „fonogram” verstaan „de vastlegging van de geluiden van een uitvoering of 
van andere geluiden, of van een weergave van geluiden anders dan in de vorm van een vastlegging, opgenomen in een cinematografisch 
werk of een ander audiovisueel werk”.

235|  Artikel 3, onder e), van het Verdrag van Rome definieert „reproductie” als „het maken van een exemplaar of van exemplaren van 
een vastlegging”.
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2. Intellectuele en industriële eigendom

Op het gebied van industriële eigendom zijn vier arresten vermeldenswaard. De eerste drie hebben betrekking 
op het merkenrecht van de Europese Unie en de vierde op het octrooirecht. In het eerste arrest staat de 
uitlegging van het begrip „kwade trouw” centraal en de vraag of een merk kan worden nietig verklaard omdat 
de omschrijving van de waren of diensten waarop het betrekking heeft, onvoldoende duidelijk en nauwkeurig 
is. In het tweede arrest heeft het Hof de criteria voor de beoordeling van het verwarringsgevaar verduidelijkt 
ten aanzien van een collectief Uniemerk. Het derde arrest gaat over het ontbreken van toestemming van de 
merkhouder voor de door een gemachtigde of vertegenwoordiger in eigen naam aangevraagde inschrijving. 
In het vierde en laatste arrest worden de begrippen „product” en „eerste vergunning voor het in de handel 
brengen van een product als geneesmiddel” uitgelegd in het kader van een aanvraag voor een aanvullend 
beschermingscertificaat.

In het arrest Sky e.a. (C-371/18, EU:C:2020:45) van 29 januari 2020 heeft het Hof om te beginnen geoordeeld 
dat een gemeenschapsmerk of een nationaal merk dat binnen de werkingssfeer van verordening nr. 40/94236 
of van de Eerste richtlijn (89/104)237 valt, niet nietig kan worden verklaard op grond van de overweging dat 
de termen die zijn gebruikt ter aanduiding van de waren en diensten waarvoor dat merk is ingeschreven, 
onvoldoende duidelijk en nauwkeurig zijn. Vervolgens heeft het Hof gepreciseerd onder welke voorwaarden 
een merkaanvraag zonder enig voornemen het merk te gebruiken voor de in de inschrijving aangeduide 
waren en diensten een handeling te kwader trouw oplevert. Tot slot heeft het Hof geoordeeld dat de Eerste 
richtlijn (89/104) zich niet verzet tegen een bepaling van nationaal recht op grond waarvan een merkaanvrager 
moet verklaren dat hij het betrokken merk zal gebruiken voor de in de inschrijvingsaanvraag aangeduide 
waren en diensten.

In casu hadden de vennootschappen Sky, houders van verscheidene gemeenschapsmerken en een in het 
Verenigd Koninkrijk ingeschreven merk die het woord „Sky” omvatten, een vordering wegens inbreuk ingesteld 
tegen de vennootschappen SkyKick. In het kader van deze procedure hadden de vennootschappen SkyKick 
een reconventionele vordering ingesteld tot nietigverklaring van de merken die in het hoofdgeding aan de 
orde zijn. Tot staving van deze vordering hadden zij aangevoerd dat die merken waren ingeschreven voor 
waren en diensten die niet voldoende duidelijk en nauwkeurig waren gespecificeerd. De High Court of Justice 
of England and Wales (rechter in eerste aanleg van Engeland en Wales), waarbij het geschil aanhangig is 
gemaakt, heeft het Hof gevraagd of een dergelijk gebrek aan duidelijkheid en nauwkeurigheid een grond 
voor nietigheid van een ingeschreven merk vormt. Voorts voerden de vennootschappen SkyKick aan dat de 
betrokken merken te kwader trouw waren ingeschreven, omdat de vennootschappen Sky niet voornemens 
waren de merken te gebruiken voor alle waren en diensten waarop de inschrijving betrekking had.  

236|  Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd 
bij verordening (EG) nr. 1891/2006 van de Raad van 18 december 2006 (PB 2006, L 386, blz. 14), ingetrokken en vervangen door 
verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1), vervolgens door 
verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1).

237|  Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten 
(PB 1989, L 40, blz. 1), ingetrokken en vervangen door richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 
2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 2008, L 299, blz. 25), vervolgens door richtlijn (EU) 2015/2436 
van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten 
(PB 2015, L 336, blz. 1).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:45
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Daarop heeft de verwijzende rechter het Hof gevraagd naar de draagwijdte van het begrip „kwade trouw”. 
Ook heeft hij gevraagd of de verplichting voor de houder om te verklaren dat hij voornemens is het aangevraagde 
merk te gebruiken, waarin het recht van het Verenigd Koninkrijk238 voorziet, verenigbaar is met het Unierecht.

In de eerste plaats heeft het Hof, na te hebben vastgesteld dat de betrokken merken ratione temporis binnen 
de werkingssfeer van verordening nr. 40/94 en van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) vielen, opgemerkt dat 
artikel 7, lid 1, en artikel 51, lid 1, van die verordening en artikel 3 van die richtlijn de gronden voor absolute 
nietigheid van een gemeenschapsmerk en een nationaal merk op exhaustieve wijze opsommen. De 
onduidelijkheid en onnauwkeurigheid van de termen die worden gebruikt ter specificatie van de waren en 
diensten waarvoor een merk is ingeschreven, behoort niet tot deze gronden. Bijgevolg heeft het Hof geoordeeld 
dat een dergelijke onduidelijkheid of onnauwkeurigheid niet kan worden beschouwd als een grond voor 
gehele of gedeeltelijke nietigheid in de zin van de aangehaalde bepalingen. Het Hof heeft hieraan toegevoegd 
dat het arrest Chartered Institute of Patent Attorneys239 niet aldus kan worden uitgelegd dat daarin een 
aanvullende nietigheidsgrond is erkend die niet is opgenomen in de lijsten van verordening nr. 40/94 en van 
de Eerste richtlijn (89/104). In latere arresten240 heeft het Hof namelijk verklaard dat dit arrest Chartered 
Institute of Patent Attorneys geen betrekking had op merken die op de datum van uitspraak ervan al waren 
ingeschreven, en alleen de vereisten voor nieuwe aanvragen tot inschrijving van een Uniemerk heeft 
verduidelijkt.

Voorts heeft het Hof geoordeeld dat de onduidelijkheid en onnauwkeurigheid van de termen ter aanduiding 
van de in de merkinschrijving bedoelde waren of diensten niet kan worden geacht in te druisen tegen de 
openbare orde.241 Het begrip „openbare orde” kan immers niet aldus worden opgevat dat het betrekking 
heeft op kenmerken van de inschrijvingsaanvraag zelf, los van de kenmerken van het teken waarvan de 
inschrijving als merk is aangevraagd.

Wat in de tweede plaats de vraag betreft of een merkaanvraag zonder enig voornemen om het merk te 
gebruiken voor de in de inschrijving aangeduide waren en diensten een handeling te kwader trouw242 oplevert, 
heeft het Hof geoordeeld dat een dergelijke aanvraag een handeling te kwader trouw vormt wanneer de 
aanvrager van het merk de bedoeling had om afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die 
niet strookt met de eerlijke gebruiken, dan wel om – zelfs zonder het op een bepaalde derde voorzien te 
hebben – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke onder de functies van 
een merk vallen. Voorts heeft het Hof gepreciseerd dat wanneer het voornemen om een merk overeenkomstig 
de wezenlijke functies ervan te gebruiken enkel ontbreekt voor bepaalde in de merkaanvraag aangeduide 
waren of diensten, die aanvraag enkel voor die waren of diensten een handeling te kwader trouw oplevert. 
Daarnaast kan een dergelijke kwade trouw niet worden vermoed en kan dit slechts worden vastgesteld als 
er sprake is van relevante en onderling overeenstemmende aanwijzingen in die zin.

In de derde plaats is het Hof tot de slotsom gekomen dat de Eerste richtlijn (89/104) aldus moet worden 
uitgelegd dat zij zich niet verzet tegen een bepaling van nationaal recht op grond waarvan een merkaanvrager 
moet verklaren dat het betrokken merk wordt gebruikt voor de in de inschrijvingsaanvraag aangeduide 

238|  Section 32, lid 3, van de Trade Marks Act 1994.

239|  Arrest van het Hof van 19 juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361).

240|  Arresten van het Hof van 16 februari 2017, Brandconcern/EUIPO en Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122, punten 29 en 30), en 
11 oktober 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750, punt 38).

241|  In de zin van artikel 7, lid 1, onder f), van verordening nr. 40/94 en artikel 3, lid 1, onder f), van de Eerste richtlijn (89/104).

242|  In de zin van artikel 51, lid 1, onder b), van verordening nr. 40/94 en artikel 3, lid 2, onder d), van de Eerste richtlijn (89/104).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2012:361
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2017:122
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2017:750
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waren en diensten, of dat hij te goeder trouw voornemens is dat merk voor die doeleinden te gebruiken, met 
dien verstande dat niet-nakoming van een dergelijke verplichting als zodanig geen grond voor nietigheid van 
een reeds ingeschreven merk vormt.

In het arrest Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO  
(C-766/18 P, EU:C:2020:170) van 5 maart 2020 heeft het Hof, waarbij hogere voorziening was ingesteld tegen 
het arrest van het Gerecht, uitspraak gedaan in een zaak met betrekking tot de Foundation for the Protection 
of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi, houdster van het collectieve Uniemerk HALLOUMI, dat 
is ingeschreven voor kaas. 

Een collectief Uniemerk is een specifiek type van Uniemerk dat bij de aanvraag ervan als collectief merk 
wordt aangeduid en dat de mogelijkheid biedt de waren of diensten van de leden van de vereniging die 
merkhouder is, te onderscheiden van die van andere ondernemingen.

Op basis van dit collectieve merk had de houdster ervan oppositie ingesteld tegen de inschrijving als Uniemerk 
van het beeldteken met het woordelement „BBQLOUMI”, dat was aangevraagd door een Bulgaarse onderneming 
met name voor kaas. Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), dat de 
Uniemerkaanvragen diende te onderzoeken, had deze oppositie afgewezen op grond van de overweging dat 
er geen gevaar voor verwarring bestond tussen het aangevraagde merk „BBQLOUMI” en het oudere collectieve 
merk HALLOUMI met betrekking tot de herkomst van de waren. De houdster van het betrokken collectieve 
merk had tegen deze beslissing van het EUIPO beroep ingesteld bij het Gerecht, dat eerst heeft vastgesteld 
dat dit merk een zwak onderscheidend vermogen had, aangezien de term „halloumi” een kaassoort aanduidt, 
en vervolgens eveneens heeft geoordeeld dat er geen sprake was van verwarringsgevaar.243

Het Hof heeft zich om te beginnen uitgesproken over de vraag of de rechtspraak waarin voor individuele 
Uniemerken de criteria voor de beoordeling van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van 
de Uniemerkenverordening244 zijn vastgesteld, kan worden toegepast op zaken die een ouder collectief merk 
betreffen.

In dit verband heeft het Hof geoordeeld dat wanneer het oudere merk een collectief merk is, waarvan de 
wezenlijke functie erin bestaat de waren of diensten van de leden van de vereniging die merkhouder is te 
onderscheiden van die van andere ondernemingen245, verwarringsgevaar moet worden begrepen als het 
gevaar dat het publiek kan menen dat de door het oudere merk aangeduide waren of diensten en die waarop 
het aangevraagde merk betrekking heeft, alle afkomstig zijn van leden van de vereniging die houder van het 
oudere merk is of, in voorkomend geval, van ondernemingen die economisch verbonden zijn met deze leden 
of met deze vereniging. Ook al moet bij oppositie op basis van een collectief merk rekening worden gehouden 
met de wezenlijke functie van een dergelijk merk, om te begrijpen wat onder „verwarringsgevaar” moet 
worden verstaan, dit neemt niet weg dat de rechtspraak waarin voor individuele Uniemerken de criteria 
worden vastgesteld aan de hand waarvan concreet moet worden beoordeeld of een dergelijk gevaar bestaat, 
ook kan worden toegepast op zaken betreffende een ouder collectief merk. Geen van de kenmerken van 
collectieve Uniemerken rechtvaardigt immers dat bij oppositie op basis van een dergelijk merk wordt 
afgeweken van de uit die rechtspraak voortvloeiende criteria voor de beoordeling van het verwarringsgevaar.

243|  Arrest van het Gerecht van 25 september 2018, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/
EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI) (T-328/17, niet gepubliceerd, EU:T:2018:594).

244|  Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen 
door verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, 
blz. 1)].

245|  Overeenkomstig artikel 66, lid 1, van verordening nr. 207/2009.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:170
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2018:594
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De houdster van het betrokken collectieve merk heeft ook aangevoerd dat het onderscheidend vermogen 
van het oudere merk anders moet worden beoordeeld wanneer dat merk een collectief Uniemerk is.

Het Hof heeft dit argument verworpen en daartoe overwogen dat het vereiste van onderscheidend vermogen246 
ook geldt voor collectieve Uniemerken. De artikelen 67 tot en met 74 van de Uniemerkenverordening, die 
betrekking hebben op collectieve Uniemerken, voorzien immers niet in een andersluidende bepaling. Bijgevolg 
moeten dergelijke merken in elk geval, hetzij intrinsiek hetzij door het gebruik dat ervan is gemaakt, 
onderscheidend vermogen hebben.

Voorts heeft het Hof verduidelijkt dat artikel 66, lid 2, van die verordening geen uitzondering vormt op dit 
vereiste van onderscheidend vermogen. Deze bepaling staat weliswaar in afwijking van artikel 7, lid 1, onder c), 
van voornoemde verordening247 de inschrijving als collectief Uniemerk toe van tekens die kunnen wijzen op 
de plaats van herkomst van de waren of diensten, maar zij staat niet toe dat de aldus ingeschreven tekens 
elk onderscheidend vermogen missen. Wanneer een vereniging verzoekt om inschrijving als collectief 
Uniemerk van een teken dat een plaats van herkomst kan aanduiden, dient zij ervoor te zorgen dat dit teken 
elementen bevat aan de hand waarvan de consument de waren of diensten van haar leden kan onderscheiden 
van die van andere ondernemingen.

Wat ten slotte de beoordeling van het verwarringsgevaar betreft, heeft het Hof in herinnering gebracht dat 
het bestaan van een dergelijk gevaar globaal moet worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante 
omstandigheden van het concrete geval.

Uit het bestreden arrest blijkt echter dat het Gerecht zich heeft gebaseerd op de premisse dat bij een ouder 
merk met een zwak onderscheidend vermogen het bestaan van verwarringsgevaar moet worden uitgesloten 
zodra blijkt dat de overeenstemming van de conflicterende merken op zich niet volstaat om een dergelijk 
gevaar aan te tonen. Het Hof heeft geoordeeld dat een dergelijke premisse onjuist is, aangezien de omstandigheid 
dat een ouder merk een zwak onderscheidend vermogen heeft, het bestaan van verwarringsgevaar niet 
uitsluit. Het Gerecht had dus moeten onderzoeken of de geringe mate van overeenstemming van de 
conflicterende merken wordt gecompenseerd door de hogere mate van soortgelijkheid of zelfs de gelijkheid 
van de door deze merken aangeduide waren. Het Hof heeft geoordeeld dat de beoordeling van het Gerecht 
niet voldeed aan het vereiste van een globale beoordeling waarbij rekening wordt gehouden met de onderlinge 
samenhang van de relevante factoren, zodat het Gerecht blijk had gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.

Bijgevolg heeft het Hof het arrest van het Gerecht vernietigd en de zaak naar het Gerecht terugverwezen, 
zodat het Gerecht kon overgaan tot een nieuw onderzoek van het bestaan van verwarringsgevaar.

In het arrest van 11 november 2020, EUIPO/John Mills (C-809/18 P, EU:C:2020:902), heeft het Hof, waarbij het 
EUIPO hogere voorziening had ingesteld, het arrest van het Gerecht vernietigd en geoordeeld dat artikel 8, 
lid 3, van verordening nr. 207/2009 niet alleen van toepassing is wanneer het oudere merk gelijk is aan het 
merk waarvan de gemachtigde of de vertegenwoordiger van de houder van het oudere merk om inschrijving 
verzoekt.

246|  Het vereiste van onderscheidend vermogen is vastgelegd in artikel 7, lid 1, onder b), en lid 3, van verordening nr. 207/2009, krachtens 
hetwelk inschrijving wordt geweigerd van merken die elk onderscheidend vermogen missen, tenzij het merk als gevolg van het 
gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor inschrijving is 
aangevraagd.

247|  Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 bepaalt dat inschrijving wordt geweigerd van merken die uitsluitend bestaan 
uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, 
plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of 
diensten.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:902
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Jerome Alexander Consulting Corp. is houder van het Amerikaanse woordmerk „MAGIC MINERALS BY JEROME 
ALEXANDER”, waarmee een „Gezichtspoeder dat mineralen bevat” wordt aangeduid. John Mills Ltd staat op 
grond van een distributieovereenkomst in voor de distributie van de waren van Jerome Alexander Consulting 
in de Unie en wereldwijd. Op 18 september 2013 heeft John Mills in eigen naam verzocht om inschrijving van 
het woordteken „MINERAL MAGIC” als Uniemerk voor cosmetische producten. Jerome Alexander Consulting 
heeft daarop oppositie ingesteld op grond van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009, dat bepaalt dat 
„de inschrijving van een merk [wordt] geweigerd indien deze door de gemachtigde of de vertegenwoordiger 
van de houder op eigen naam en zonder toestemming van de houder wordt aangevraagd”.

De oppositie werd afgewezen. De kamer van beroep van het EUIPO heeft de beslissing van de oppositieafdeling 
echter vernietigd en de inschrijving van het merk MINERAL MAGIC geweigerd. Dienaangaande heeft de kamer 
van beroep geoordeeld dat dit merk was aangevraagd door John Mills als „gemachtigde” en zonder toestemming 
van de houder. Zij heeft ook vastgesteld dat het bij de door de conflicterende merken aangeduide waren 
ging om dezelfde of soortgelijke waren, en dat de tekens overeenstemden.

John Mills heeft hiertegen beroep ingesteld bij het Gerecht, dat de beslissing van de kamer van beroep heeft 
vernietigd op grond dat artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 alleen van toepassing is op gelijke 
merken.

In de eerste plaats heeft het Hof vastgesteld dat in artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 niet uitdrukkelijk 
wordt aangegeven of dit alleen van toepassing is wanneer het door de gemachtigde of de vertegenwoordiger 
aangevraagde merk gelijk is aan het oudere merk.

In de tweede plaats is uit het onderzoek van de ontstaansgeschiedenis van de verordening door het Hof 
gebleken dat daaruit niet kan worden afgeleid dat de werkingssfeer van die bepaling beperkt is tot de gevallen 
waarin de conflicterende merken gelijk zijn. Uit deze ontstaansgeschiedenis blijkt daarentegen dat in artikel 8, 
lid 3, van verordening nr. 207/2009 de keuze van de Uniewetgever tot uiting komt om in wezen artikel 6 
septies, lid 1, van het Verdrag van Parijs248 over te nemen. Het Gerecht had rekening moeten houden met de 
ontstaansgeschiedenis van dit verdrag249, waaruit blijkt dat een door de gemachtigde of de vertegenwoordiger 
van de houder van het oudere merk aangevraagd merk ook onder het Verdrag van Parijs kan vallen wanneer 
het overeenstemt met het oudere merk.

In de derde plaats heeft het Hof erop gewezen dat een andere uitlegging tot gevolg zou hebben dat de 
algemene opzet van verordening nr. 207/2009 op losse schroeven zou komen te staan. Indien deze verordening 
anders werd uitgelegd, zou de houder van een merk immers geen oppositie kunnen instellen tegen de 
inschrijving van een overeenstemmend merk door zijn gemachtigde of zijn vertegenwoordiger, terwijl deze 
laatste zelf oppositie zou mogen instellen tegen de latere aanvraag van deze houder tot inschrijving van het 
oorspronkelijke merk, op grond dat dit overeenstemt met het merk dat door hem als gemachtigde of 
vertegenwoordiger is ingeschreven.

In de vierde plaats heeft het Hof opgemerkt dat artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 beoogt te 
voorkomen dat de gemachtigde of de vertegenwoordiger van de houder van het oudere merk misbruik maakt 
van dit merk. Deze personen kunnen immers ongerechtvaardigd voordeel halen uit de inspanningen en de 
investeringen die de merkhouder heeft gedaan. Dit misbruik kan zich ook voordoen in gevallen waarin de 
conflicterende merken overeenstemmen.

248|  Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom, ondertekend te Parijs op 20 maart 1883, laatstelijk herzien te 
Stockholm op 14 juli 1967 en gewijzigd op 28 september 1979 (United Nations Treaty Series, deel 828, nr. 11851, blz. 305).

249|  Akten van de conferentie van Lissabon, die van 6 tot en met 31 oktober 1958 werd gehouden ter herziening van het Verdrag van 
Parijs en gedurende welke dit artikel 6 septies is ingevoerd.
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Ten slotte heeft het Hof geoordeeld dat het beroep van John Mills in staat van wijzen was en heeft het dit 
zelf afgedaan.

John Mills verweet de kamer van beroep te hebben geoordeeld dat zij een „gemachtigde” van Jerome Alexander 
Consulting was. Volgens het Hof moeten de begrippen „gemachtigde” en „vertegenwoordiger” ruim worden 
uitgelegd, zodat zij betrekking hebben op alle vormen van relaties die zijn gebaseerd op een contractuele 
overeenkomst waarbij tussen partijen een commerciële samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten die 
een vertrouwensrelatie tot stand brengt doordat de aanvrager uitdrukkelijk of stilzwijgend een algemene 
vertrouwens- en loyaliteitsverplichting wordt opgelegd ten aanzien van de belangen van de houder van het 
oudere merk. Dienaangaande heeft het Hof vastgesteld dat John Mills een geprivilegieerde distributeur van 
de waren van Jerome Alexander Consulting was, dat sprake was van een niet-concurrentiebeding en dat er 
bepalingen waren inzake de intellectuele-eigendomsrechten op deze waren. Bijgevolg heeft de kamer van 
beroep John Mills terecht beschouwd als een „gemachtigde” van Jerome Alexander Consulting.

Wat de beoordeling betreft van de vraag of de conflicterende merken overeenstemmen, benadrukte het Hof 
dat de overeenstemming voor de toepassing van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 niet wordt 
beoordeeld op basis van het bestaan van verwarringsgevaar. Wat de waren betreft, herinnerde het Hof eraan 
dat de wezenlijke functie van een merk erin bestaat de commerciële herkomst van de bedoelde waren of 
diensten aan te duiden. De toepassing van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 kan dus niet worden 
uitgesloten wanneer de waren of diensten waarop het aangevraagde merk betrekking heeft en de door het 
oudere merk aangeduide waren of diensten soortgelijk zijn.

In casu heeft het Hof vastgesteld dat de betrokken tekens overeenstemden en dat het ging om deels dezelfde 
en deels soortgelijke waren. Bijgevolg is het beroep van John Mills in zijn geheel verworpen.

In het arrest Santen (C-673/18, EU:C:2020:531) van 9 juli 2020 heeft de Grote kamer van het Hof zich uitgesproken 
over de vraag of een vergunning voor het in de handel brengen (VHB) kan worden beschouwd als de eerste 
VHB van het product als geneesmiddel in de zin van artikel 3, onder d), van verordening nr. 469/2009250 (hierna: 
„verordening over het ABC voor geneesmiddelen”) wanneer deze VHB betrekking heeft op een nieuwe 
therapeutische toepassing van een werkzame stof of een combinatie van werkzame stoffen waarvoor reeds 
een VHB voor een andere therapeutische toepassing is afgegeven.

Santen, een farmaceutisch laboratorium dat zich specialiseert in oogheelkunde, is houder van het op 
10 oktober 2005 aangevraagde Europees octrooi (hierna: „betrokken basisoctrooi”) ter bescherming van een 
oogheelkundige emulsie die als werkzame stof het immunosuppressivum ciclosporine bevat. Op 19 maart 
2015 heeft dit laboratorium van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) ook een VHB verkregen voor 
het geneesmiddel dat onder de naam „Ikervis” op de markt wordt gebracht en dat eveneens ciclosporine als 
werkzame stof bevat.

Op grond van het betrokken basisoctrooi en deze VHB heeft Santen op 3 juni 2015 een aanvraag voor een 
aanvullend beschermingscertificaat (ABC) ingediend voor een product met de naam „Ciclosporine”, met het 
oog op het gebruik daarvan bij de behandeling van keratitis. Bij besluit van 6 oktober 2017 heeft de algemeen 
directeur van het Institut national de la propriété industrielle (INPI, Frankrijk) deze ABC-aanvraag afgewezen 
op grond van de overweging dat die VHB niet de eerste VHB voor ciclosporine was.

250|   Verordening (EG) nr. 469/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat 
voor geneesmiddelen (PB 2009, L 152, blz. 1). Artikel 3, onder d), van deze verordening bepaalt dat een ABC wordt afgegeven, indien 
in de lidstaat waar de ABC-aanvraag wordt ingediend en op de datum van die aanvraag de voor een product als geneesmiddel 
verkregen VHB de eerste VHB van dat product als geneesmiddel is.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:531
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Santen heeft bij de cour d’appel de Paris een beroep tot vernietiging van dit besluit ingesteld. Deze rechterlijke 
instantie heeft het Hof vragen gesteld over de uitlegging van het begrip „eerste VHB als geneesmiddel” als 
bedoeld in artikel 3, onder d), van de verordening over het ABC voor geneesmiddelen. Zij heeft het Hof met 
name verzocht de reikwijdte van de begrippen „andere therapeutische toepassing” en „therapeutische 
toepassing die binnen de beschermingssfeer valt van het basisoctrooi” in het arrest Neurim Pharmaceuticals 
(1991)251 te duiden. In dat arrest heeft het Hof namelijk geoordeeld dat het enkele feit dat voor een geneesmiddel 
voor diergeneeskundig gebruik reeds eerder een VHB is verkregen, niet verhindert dat er een ABC wordt 
afgegeven voor een andere toepassing van hetzelfde product waarvoor een VHB is afgegeven, mits deze 
toepassing binnen de beschermingsomvang valt van het basisoctrooi op basis waarvan de ABC-aanvraag is 
ingediend.252

In zijn arrest van 9 juli 2020 is het Hof in de eerste plaats ingegaan op de vraag of het begrip „product”253 
afhangt van de therapeutische toepassing van de werkzame stof. Het Hof heeft in dit verband opgemerkt 
dat dit begrip voor de toepassing van de verordening over het ABC voor geneesmiddelen ziet op de werkzame 
stof of de samenstelling van werkzame stoffen van een geneesmiddel. Verder heeft het Hof erop gewezen 
dat de reikwijdte van dit begrip, bij gebreke van een definitie van het begrip „werkzame stof” in deze 
verordening, niet mag worden beperkt tot slechts een van de therapeutische toepassingen waartoe een 
dergelijke werkzame stof of een dergelijke combinatie van werkzame stoffen aanleiding kan geven. De 
bescherming die het ABC aan het product verleent, strekt zich namelijk weliswaar alleen uit tot het door de 
VHB beschermde product, maar geldt voor ieder gebruik van het product als geneesmiddel waarvoor een 
vergunning is gegeven vóór het verstrijken van het ABC.254 Bijgevolg is het Hof tot de slotsom gekomen dat 
het feit dat een werkzame stof of een combinatie van werkzame stoffen voor een nieuwe therapeutische 
toepassing wordt gebruikt, niet maakt dat er sprake is van een ander product wanneer die werkzame stof 
of die combinatie van werkzame stoffen is gebruikt voor een andere, reeds bekende therapeutische toepassing.

In de tweede plaats heeft het Hof het begrip „eerste VHB van het product als geneesmiddel” als bedoeld in 
artikel 3, onder d), van de verordening over het ABC voor geneesmiddelen verduidelijkt. Zo heeft het Hof 
opgemerkt dat bij de definitie van dit begrip geen rekening hoeft te worden gehouden met de beschermingsomvang 
van het basisoctrooi. De Uniewetgever heeft met de instelling van de ABC-regeling namelijk geen bescherming 
willen bieden aan elk onderzoek dat tot de afgifte van een octrooi en het in de handel brengen van een nieuw 
geneesmiddel leidt, maar aan farmaceutisch onderzoek waardoor een werkzame stof of een combinatie van 
werkzame stoffen voor het eerst als geneesmiddel in de handel wordt gebracht. Het Hof is dan ook tot de 
slotsom gekomen dat een VHB niet kan worden beschouwd als de eerste VHB als bedoeld in artikel 3, onder d), 
wanneer deze VHB betrekking heeft op een nieuwe therapeutische toepassing van een werkzame stof of 
een combinatie van werkzame stoffen waarvoor reeds een VHB voor een andere therapeutische toepassing 
is afgegeven.

251|  Arrest van het Hof van 19 juli 2012, Neurim Pharmaceuticals (1991) (C-130/11, EU:C:2012:489).

252|  Arrest Neurim Pharmaceuticals (1991), punt 1 van het dictum.

253|  Zoals bepaald in artikel 1, onder b), van verordening nr. 469/2009.

254|  Artikel 4 van verordening nr. 469/2009.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2012:489
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3. Overheidsopdrachten

In het arrest Hungeod e.a. (gevoegde zaken C-496/18 en C-497/18, EU:C:2020:240) van 26 maart 2020 heeft 
het Hof geoordeeld dat de aanbestedingsrichtlijnen255 de lidstaten toestaan een nationale regeling vast te 
stellen waarbij een toezichthoudende autoriteit ter bescherming van de financiële belangen van de Unie 
ambtshalve een beroepsprocedure kan inleiden om inbreuken op de regelgeving inzake overheidsopdrachten 
te controleren. Het Hof heeft in dit verband gepreciseerd dat ingeval in een dergelijke procedure wordt 
voorzien, zij binnen de werkingssfeer van het Unierecht valt voor zover de overheidsopdrachten waarop dat 
beroep betrekking heeft binnen de materiële werkingssfeer van de aanbestedingsrichtlijnen vallen. Een 
dergelijke ambtshalve ingeleide beroepsprocedure moet dan ook in overeenstemming zijn met de algemene 
beginselen van het Unierecht, en met name met het algemeen beginsel van rechtszekerheid.

Voorts heeft het Hof geoordeeld dat dit beginsel zich ertegen verzet dat een nieuwe nationale regeling bepaalt 
dat een dergelijke beroepsprocedure die ambtshalve wordt ingeleid om de wettigheid van wijzigingen op 
aanbestedingsovereenkomsten te controleren, mag worden ingesteld binnen de in deze regeling vastgestelde 
vervaltermijn, zelfs wanneer de vervaltermijn die is vastgesteld in de vorige, ten tijde van de wijzigingen 
geldende regeling reeds is verstreken.

In casu had het openbaarvervoerbedrijf Budapesti Közlekedési op 30 september 2005 en 3 januari 2009 een 
aanbesteding gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie voor twee verschillende overheidsopdrachten 
in verband met de bouw van metrolijn 4 in Boedapest in Hongarije. De twee overheidsopdrachten hadden 
een geschatte waarde die de door de Gemeenschap (EU) vastgestelde drempels overschreed, en werden 
financieel ondersteund door de Europese Unie. De eerste overheidsopdracht was gegund aan de bedrijven 
Hungeod en Sixense. Op 1 maart 2006 was de aanbestedingsovereenkomst ondertekend. Op 5 oktober 2009 
hadden de contractpartijen besloten de overeenkomst te wijzigen. Daarbij hadden zij zich beroepen op 
onvoorzienbare omstandigheden. Op 18 november 2009 was een wijzigingskennisgeving gepubliceerd in de 
Közbeszerzési Értesítő (journaal overheidsopdrachten).

De tweede overheidsopdracht was gegund aan de onderneming Matrics Consults Ltd en de betrokken 
overeenkomst was op 14 mei 2009 ondertekend. Op 16 november 2011 had Budapesti Közlekedési de 
overeenkomst opgezegd met ingang van 31 december 2011. 

In augustus 2017 heeft het Hongaarse arbitragepanel van de aanbestedingsautoriteit (hierna: „arbitragepanel”) 
op verzoek van de voorzitter van deze autoriteit Budapesti Közlekedési en de ondernemingen waaraan de 
twee overheidsopdrachten waren gegund, veroordeeld tot een boete wegens inbreuk op de bestaande 
wettelijke bepalingen inzake contractwijzigingen bij overheidsopdrachten. Deze veroordelingen zijn uitgesproken 
krachtens de nationale wet inzake overheidsopdrachten, die in werking is getreden op 1 november 2015. 
Krachtens deze nieuwe regeling kan de toezichthoudende autoriteit ten aanzien van een overheidsopdracht 

255|  Richtlijn 89/665/EEG van de Raad van 21 december 1989 houdende de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
betreffende de toepassing van de beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen en voor de 
uitvoering van werken (PB 1989, L 395, blz. 33); richtlijn 92/13/EEG van de Raad van 25 februari 1992 tot coördinatie van de wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toepassing van de communautaire voorschriften inzake de procedures voor het 
plaatsen van opdrachten door diensten die werkzaam zijn in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en telecommunicatie 
(PB 1992, L 76, blz. 14); richtlijn 2007/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2007 tot wijziging van de 
richtlijnen 89/665/EEG en 92/13/EEG van de Raad met betrekking tot de verhoging van de doeltreffendheid van de beroepsprocedures 
inzake het plaatsen van overheidsopdrachten (PB 2007, L 335, blz. 31); richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad 
van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van richtlijn 2004/18/EG (PB 2014, L 94, 
blz. 65); richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten 
in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking van richtlijn 2004/17/EG (PB 2014, 
L 94, blz. 243).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:240
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die is gesloten vóór de inwerkingtreding van deze regeling, ambtshalve een onderzoek starten naar vóór die 
inwerkingtreding begane inbreuken op de aanbestedingsvoorschriften, los van de vervaltermijnen waarin 
de vorige nationale regeling voorzag, teneinde eventuele inbreuken te laten vaststellen en het arbitragepanel 
een sanctie te laten opleggen.

Budapesti Közlekedési en de houders van de twee overheidsopdrachten hebben tegen de beslissing van het 
arbitragepanel beroep ingesteld bij de Fővárosi Törvényszék (rechter voor de agglomeratie Boedapest, 
Hongarije), die vervolgens bij het Hof twee verzoeken om een prejudiciële beslissing heeft ingediend over 
de vraag of de door de wet van 2015 inzake overheidsopdrachten geboden mogelijkheid om toezicht uit te 
oefenen op contractuele wijzigingen die dateren van vóór de inwerkingtreding van deze wet, zelfs wanneer 
de vervaltermijn die bij de vorige nationale regeling is vastgesteld om toezicht op die wijzigingen uit te oefenen 
reeds is verstreken, verenigbaar is met het Unierecht en met name het rechtszekerheidsbeginsel.

In de eerste plaats heeft het Hof onderstreept dat de richtlijnen 89/665 en 92/13 verlangen dat er 
beroepsmogelijkheden ter beschikking staan van de belanghebbende ondernemingen, teneinde een 
daadwerkelijke naleving van de voorschriften van de Unie inzake overheidsopdrachten te waarborgen, maar 
dat de betrokken beroepsmogelijkheden niet kunnen worden beschouwd als de enige beroepsmogelijkheden 
op het gebied van overheidsopdrachten. Ook heeft het Hof in verband met deze twee richtlijnen geconstateerd 
dat de bepalingen256 waarin staat dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat een overeenkomst onverbindend 
wordt verklaard door een instantie die onafhankelijk is van de aanbestedende dienst, de werking van de 
beroepsmogelijkheden die de lidstaten volgens deze richtlijnen moeten invoeren, enkel versterken en dus 
in die zin moeten worden uitgelegd dat ze de lidstaten verplichten noch verbieden om voor nationale 
toezichthoudende autoriteiten te voorzien in beroepsmogelijkheden.

Verder heeft het Hof geoordeeld dat de bepalingen van de richtlijnen 2014/24 en 2014/25257 volgens welke 
de lidstaten er zorg voor moeten dragen dat een of meer autoriteiten, instanties of structuren toezicht 
houden op de toepassing van de aanbestedingsregels, minimumvoorschriften vormen. Het Hof is bijgevolg 
tot de slotsom gekomen dat deze bepalingen de lidstaten niet verbieden om te voorzien in beroepsprocedures 
die nationale toezichthoudende autoriteiten ambtshalve kunnen inleiden om inbreuken op de aanbestedingsregels 
te laten vaststellen. Het Hof heeft evenwel beklemtoond dat wanneer een dergelijke beroepsprocedure 
wordt ingevoerd, deze binnen de werkingssfeer van het Unierecht valt voor zover de overheidsopdrachten 
waarop het beroep betrekking heeft binnen de materiële werkingssfeer van de richtlijnen inzake 
overheidsopdrachten vallen. In dat geval moet deze procedure dus in overeenstemming zijn met het Unierecht, 
inclusief de algemene beginselen van dit recht, waaronder het algemeen beginsel van rechtszekerheid.

Wat dit laatste aangaat, heeft het Hof er in de tweede plaats aan herinnerd dat het rechtszekerheidsbeginsel 
vereist dat de gevolgen van rechtsregels duidelijk, nauwkeurig en voorzienbaar zijn, in het bijzonder wanneer 
die regels nadelige gevolgen kunnen hebben voor particulieren en ondernemingen. Voorts verzet dit beginsel 
zich ertegen dat een regeling met terugwerkende kracht wordt toegepast, ongeacht of de gevolgen hiervan 
voor de betrokkene gunstig of ongunstig zijn. Het verlangt immers dat elke feitelijke situatie wordt beoordeeld 
volgens de op het desbetreffende tijdstip geldende rechtsregels. Een nieuwe regeling geldt dus enkel voor 
de toekomst en is, tenzij anders is bepaald, ook van toepassing op de toekomstige gevolgen van situaties die 
onder de oude wet zijn ontstaan. Verder heeft het Hof specifiek met betrekking tot vervaltermijnen eraan 
herinnerd dat deze, om hun functie van waarborg van de rechtszekerheid te vervullen, op voorhand moeten 
zijn vastgesteld en voldoende voorzienbaar moeten zijn.

256|  De artikelen 2 quinquies van de richtlijnen 89/665 en 92/13, ingevoegd bij richtlijn 2007/66.

257|  Artikel 83, leden 1 en 2, van richtlijn 2014/24 en artikel 99, leden 1 en 2, van richtlijn 2014/25.
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In casu heeft het Hof vastgesteld dat, voor zover de betrokken bepaling van de wet van 2015 inzake 
overheidsopdrachten toestaat dat ambtshalve procedures worden ingeleid met betrekking tot wijzigingen 
van aanbestedingsovereenkomsten waarvoor de termijnen volgens de relevante bepalingen van de wet 
van 2003 inzake overheidsopdrachten die op die wijzigingen van toepassing zijn reeds zijn verstreken, die 
bepaling niet op actuele juridische situaties doelt, maar een retroactief karakter heeft. Het Unierecht staat 
weliswaar bij wijze van uitzondering toe dat een handeling terugwerkende kracht kan hebben, indien het te 
bereiken doel dit noodzakelijk maakt en het gewettigd vertrouwen van de belanghebbenden naar behoren 
in acht wordt genomen, maar het beginsel van bescherming van het gewettigd vertrouwen staat eraan in 
de weg dat een gewijzigde nationale regeling een nationale toezichthoudende autoriteit de bevoegdheid 
verleent om een beroepsprocedure in te leiden, ook al is de vervaltermijn die was vastgesteld in de vorige, 
ten tijde van die wijzigingen geldende regeling, verstreken.

4. Levensmiddelen

In het arrest Dr. Willmar Schwabe (C-524/18, EU:C:2020:60) van 30 januari 2020 heeft het Hof ten eerste de 
draagwijdte van het begrip „gepaard gaan met” gepreciseerd in de context van verwijzingen naar algemene, 
niet-specifieke voordelen van een nutriënt of een levensmiddel in de zin van artikel 10, lid 3, van verordening 
nr. 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen258, die door het Hof worden 
aangeduid als „algemene” gezondheidsclaims, en, ten tweede, de omvang gepreciseerd van de verplichting 
om een dergelijke „algemene” gezondheidsclaim te onderbouwen met wetenschappelijk bewijs.

Dit arrest is gewezen in het kader van een geding tussen een vennootschap die een voedingssupplement 
verhandelde en een andere vennootschap die concurrerende producten produceerde en verhandelde, over 
het beweerdelijk misleidende karakter van de verpakking van dat voedingssupplement. De verpakking van 
dat supplement bevatte namelijk op de voorzijde een „algemene” gezondheidsclaim, terwijl de specifieke 
gezondheidsclaim alleen op de achterzijde van die verpakking stond en de verpakking geen uitdrukkelijke 
verwijzing, zoals een asterisk, naar het verband tussen die twee bevatte.

In de eerste plaats heeft het Hof zich gebogen over de uitlegging van het „gepaard gaan met”-vereiste van 
artikel 10, lid 3, van verordening nr. 1924/2006. Uit die bepaling blijkt in wezen dat iedere „algemene” 
gezondheidsclaim gepaard moet gaan met een specifieke gezondheidsclaim259. Het Hof heeft om te beginnen 
opgemerkt dat dit vereiste eng moet worden uitgelegd, gelet op het feit dat die bepaling voorziet in een 
afwijking van het in artikel 10, lid 1, van verordening nr. 1924/2006 vastgelegde principiële verbod op 
gezondheidsclaims. Vervolgens heeft het Hof benadrukt dat de specifieke gezondheidsclaim die de „algemene” 
gezondheidsclaim vergezelt, volgens uitvoeringsbesluit 2013/63 van de Europese Commissie260 „naast” of 
„na” die laatstgenoemde claim vermeld moet worden. Het Hof is tot de slotsom gekomen dat uit deze 
elementen volgt dat het begrip „gepaard gaan met” niet alleen vereist dat de specifieke gezondheidsclaim 
de inhoud van de „algemene” gezondheidsclaim preciseert, maar ook dat de plaatsing van deze twee claims 
op de verpakking van het product een gemiddelde – redelijk goed geïnformeerde, redelijk oplettende en 
voorzichtige – consument in staat stelt om het verband tussen die claims te begrijpen. Volgens het Hof heeft 

258|  Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims 
voor levensmiddelen (PB 2006, L 404, blz. 9).

259|  Die op de in artikel 13 en artikel 14 van verordening nr. 1924/2006 bedoelde lijsten staan.

260|  Uitvoeringsbesluit 2013/63/EU van de Commissie van 24 januari 2013 tot vaststelling van richtsnoeren voor de uitvoering van de 
specifieke voorwaarden voor gezondheidsclaims van artikel 10 van verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en 
de Raad (PB 2013, L 22, blz. 25), punt 3 van de bijlage.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:60
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dit begrip dus zowel een materiële als een visuele dimensie. Wat de materiële dimensie betreft, vereist dit 
begrip dat er een inhoudelijke overeenstemming is tussen de „algemene” gezondheidsclaim en de specifieke 
gezondheidsclaim, hetgeen in essentie betekent dat de eerste volledig moet worden onderbouwd door de 
tweede. In dit verband heeft het Hof geoordeeld dat exploitanten van levensmiddelenbedrijven de specifieke 
gezondheidsclaims die de door hen gebruikte „algemene” gezondheidsclaims onderbouwen, duidelijk en 
nauwkeurig moeten vermelden. Wat de visuele dimensie van het begrip „gepaard gaan met” betreft, heeft 
het Hof voor recht verklaard dat deze dimensie inhoudt dat de gemiddelde – redelijk goed geïnformeerde 
en redelijk oplettende – consument onmiddellijk een rechtstreeks visueel verband ziet tussen de „algemene” 
gezondheidsclaim en de specifieke gezondheidsclaim, hetgeen in beginsel vereist dat zij ruimtelijk dicht bij 
elkaar of direct naast elkaar staan. Het Hof heeft echter benadrukt dat wanneer de specifieke gezondheidsclaims, 
vanwege het grote aantal of de lengte ervan, niet allemaal op dezelfde kant van de verpakking kunnen worden 
aangebracht als die waarop de „algemene” gezondheidsclaim staat die zij moeten onderbouwen, bij wijze 
van uitzondering aan het vereiste van een direct visueel verband kan worden voldaan door middel van een 
expliciete verwijzing, zoals een asterisk, indien daarmee in ruimtelijke zin wordt verzekerd dat het duidelijk 
en voor de consument volkomen begrijpelijk is dat de „algemene” gezondheidsclaim en de specifieke 
gezondheidsclaims die deze onderbouwen, qua inhoud met elkaar overeenstemmen.

In de tweede plaats heeft het Hof voor recht verklaard dat een „algemene” gezondheidsclaim in de zin van 
artikel 10, lid 3, van verordening nr. 1924/2006 moet voldoen aan de vereisten van die verordening inzake 
de onderbouwing met wetenschappelijk bewijs261. In dat verband volstaat het volgens het Hof dat de 
„algemene” gezondheidsclaims gepaard gaan met specifieke gezondheidsclaims die worden ondersteund 
door algemeen aanvaard wetenschappelijk bewijs dat is getoetst en goedgekeurd, wanneer laatstgenoemde 
claims voorkomen op de in artikel 13 of artikel 14 van die verordening bedoelde lijsten.

5. Bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties 

In het arrest van 28 januari 2020, Commissie/Italië (Richtlijn bestrijding van betalingsachterstand) (C-122/18, 
EU:C:2020:41), heeft de Grote kamer van het Hof vastgesteld dat de Italiaanse Republiek richtlijn 2011/7 
betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties262 had geschonden doordat deze 
lidstaat er niet voor heeft gezorgd dat zijn overheidsinstanties de bij artikel 4, leden 3 en 4, van die richtlijn 
vastgestelde betalingstermijnen van niet meer dan dertig of zestig kalenderdagen daadwerkelijk in acht 
nemen wanneer zij schuldenaar zijn in het kader van dergelijke transacties.

Naar aanleiding van verschillende door Italiaanse marktdeelnemers en verenigingen van marktdeelnemers 
ingediende klachten over de buitensporig lange termijnen die de Italiaanse overheidsinstanties systematisch 
hanteren voor de betaling van hun facturen in het kader van handelstransacties met particuliere marktdeelnemers, 
heeft de Commissie bij het Hof een beroep wegens niet-nakoming ingesteld tegen Italië.

De Italiaanse Republiek heeft als verweer aangevoerd dat richtlijn 2011/7 de lidstaten enkel verplicht om in 
hun wetgeving tot omzetting van deze richtlijn en in de overeenkomsten betreffende handelstransacties 
waarbij de schuldenaar een van hun overheidsinstanties is, te voorzien in maximale betalingstermijnen die 
in overeenstemming zijn met artikel 4, leden 3 en 4, van die richtlijn, alsook om de schuldeisers het recht op 
interest voor betalingsachterstand en vergoeding van invorderingskosten toe te kennen voor het geval dat 

261|  Overwegingen 14, 17 en 23, en de artikelen 5 en 6 van verordening (EG) nr. 1924/2006.

262|  Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand 
bij handelstransacties (PB 2011, L 48, blz. 1).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:41


 B   Rechtspraak van het Hof van Justitie in 2020 169

die termijnen niet in acht worden genomen. Volgens die lidstaat zijn de lidstaten krachtens die bepaling 
evenwel niet gehouden om te waarborgen dat hun overheidsinstanties die termijnen in alle omstandigheden 
daadwerkelijk in acht nemen.

Om te beginnen heeft het Hof dat betoog afgewezen op grond van de overweging dat de lidstaten krachtens 
artikel 4, leden 3 en 4, van richtlijn 2011/7 ook verplicht zijn om ervoor te zorgen dat hun overheidsinstanties 
de bij deze bepaling vastgestelde betalingstermijnen daadwerkelijk in acht nemen. Het Hof heeft met name 
opgemerkt dat de Uniewetgever de lidstaten – gelet op het grote aantal handelstransacties waarbij 
overheidsinstanties schuldenaren van ondernemingen zijn, alsook op de kosten en moeilijkheden die 
ondernemingen ondervinden door betalingsachterstanden van die instanties – strengere verplichtingen 
heeft willen opleggen voor transacties tussen ondernemingen en overheidsinstanties.

Vervolgens heeft het Hof het door de Italiaanse Republiek aangevoerde argument afgewezen dat de 
aansprakelijkheid van een lidstaat niet in het geding kan zijn wanneer de onder hem ressorterende 
overheidsinstanties optreden in het kader van een handelstransactie ( jure privatorum), zonder dat zij 
gebruikmaken van hun bevoegdheden van openbaar gezag. Een dergelijke uitlegging zou immers elk nuttig 
effect ontnemen aan richtlijn 2011/7, en met name aan artikel 4, leden 3 en 4, dat de lidstaten juist verplicht 
om ervoor te zorgen dat de bij deze bepaling vastgestelde betalingstermijnen daadwerkelijk in acht worden 
genomen bij handelstransacties waarbij de schuldenaar een overheidsinstantie is.

Ten slotte heeft het Hof benadrukt dat de omstandigheid dat het probleem van de betalingsachterstanden 
van de overheidsinstanties bij de onder richtlijn 2011/7 vallende handelstransacties de laatste jaren aan het 
verbeteren is – gesteld al dat deze omstandigheid is aangetoond – er niet aan in de weg kan staan dat het 
Hof vaststelt dat de Italiaanse Republiek is tekortgeschoten in haar Unierechtelijke verplichtingen. Uit vaste 
rechtspraak volgt namelijk dat het bestaan van een geval van niet-nakoming moet worden beoordeeld op 
basis van de situatie waarin de lidstaat zich bevond aan het einde van de termijn die was vastgesteld in het 
met redenen omkleed advies, dat wil in casu zeggen op 16 april 2017.
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XV. Internet en elektronische handel

Het Hof heeft drie bijzonder belangrijke arresten op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens 
gewezen. Deze arresten, waarin vraagstukken in verband met de eerbiediging van de grondrechten aan de 
orde worden gesteld, zijn besproken in deel I.4 „Bescherming van persoonsgegevens”.263 Verder moet hier 
nog een arrest worden vermeld dat betrekking heeft op open-internettoegang.264

In het arrest van 15 september 2020, Telenor Magyarország (gevoegde zaken C-807/18 en C-39/19, EU:C:2020:708), 
heeft de Grote kamer van het Hof voor het eerst uitlegging gegeven aan richtlijn 2015/2120265, waarin het 
essentiële beginsel van open internet (beter bekend als „netneutraliteit”) is verankerd.

De in Hongarije gevestigde vennootschap Telenor biedt onder andere internettoegangsdiensten aan. De aan 
haar klanten aangeboden diensten omvatten twee pakketten met bevoorrechte toegang (tegen een „nultarief”), 
die de bijzonderheid vertonen dat voor het dataverkeer van en naar bepaalde specifieke diensten en 
toepassingen geen dataverbruik in mindering wordt gebracht op het door de klanten gekochte datavolume. 
Voorts kunnen de klanten, wanneer dit datavolume is opgebruikt, deze specifieke toepassingen en diensten 
onbeperkt blijven gebruiken, terwijl het verkeer voor de andere beschikbare toepassingen en diensten wordt 
geblokkeerd of vertraagd.

Nadat de Hongaarse media-autoriteit twee procedures had ingeleid om te toetsen of deze twee pakketten 
stroken met verordening 2015/2120 tot vaststelling van maatregelen betreffende open-internettoegang, 
stelde zij bij twee besluiten vast dat deze pakketten niet voldeden aan de in artikel 3, lid 3, van deze verordening 
bedoelde verplichting tot gelijke en niet-discriminerende behandeling van het verkeer en dat Telenor deze 
niet langer mocht aanbieden.

263|  Het eerste arrest, dat op 16 juli 2020 is gewezen in de zaak Facebook Ireland en Schrems (C-311/18, EU:C:2020:559), heeft betrekking 
op de doorgifte van persoonsgegevens vanuit de Europese Unie naar de Verenigde Staten. Twee andere arresten, die op 6 oktober 
2020 zijn gewezen in de zaken Privacy International (C-623/17, EU:C:2020:790) en La Quadrature du Net e.a. (gevoegde zaken 
C-511/18, C-512/18 en C-520/18, EU:C:2020:791) hebben voorts betrekking op de grenzen die worden gesteld aan de bewaring van 
en de toegang tot persoonsgegevens op het gebied van elektronische communicatie in het kader van de bescherming van de 
nationale veiligheid en de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme. Deze arresten zijn besproken in deel I.4 „Bescherming 
van persoonsgegevens”. In dit verband moet ook nog het arrest van 10 december 2020, J & S Service (C-620/19, EU:C:2020:1011), 
worden vermeld, waarin het Hof zich onbevoegd heeft verklaard om te antwoorden op prejudiciële vragen over de uitlegging van 
de algemene verordening gegevensbescherming, omdat de zaak betrekking had op gegevens betreffende rechtspersonen. Dit 
laatste arrest is besproken in deel V.4 „Prejudiciële verwijzing”.

264|  Verder moeten in dit deel nog worden vermeld: het op 3 maart 2020 gewezen arrest Google Ireland (C-482/18, EU:C:2020:141), 
waarin het Hof heeft geoordeeld dat de door artikel 56 VWEU gewaarborgde vrijheid van dienstverlening niet in de weg staat aan 
een nationale regeling die in een andere lidstaat gevestigde verrichters van advertentiediensten met het oog op de heffing van 
advertentiebelasting een registratieverplichting oplegt, besproken in deel VII.4 „Vrijheid van dienstverrichting en terbeschikkingstelling 
van werknemers”; het op 9 juli 2020 gewezen arrest Constantin Film Verleih (C-264/19, EU:C:2020:542), waarin het Hof richtlijn 
2004/48 moest uitleggen in relatie tot het uploaden van een film, zonder toestemming van de houder van het auteursrecht, op een 
onlinevideoplatform, besproken in deel XIV.1 „Auteursrecht”, en het op 24 november 2020 gewezen arrest Wikingerhof (C-59/19, 
EU:C:2020:950), waarin het Hof zich over een zaak heeft gebogen waarin een vennootschap naar Duits recht die een hotel in Duitsland 
exploiteert een overeenkomst had gesloten met een vennootschap naar Nederlands recht die een platform voor het online reserveren 
van accommodatie exploiteert, besproken in deel IX.1 „Verordeningen nr. 44/2001 en nr. 1215/2012 betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken”.

265|  Verordening (EU) 2015/2120 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 tot vaststelling van maatregelen 
betreffende open-internettoegang en tot wijziging van richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met 
betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten en verordening (EU) nr. 531/2012 betreffende roaming op 
openbare mobielecommunicatienetwerken binnen de Unie (PB 2015, L 310, blz. 1, met rectificatie in PB 2016, L 27, blz. 14).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:708
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C%2CT%2CF&num=311/18&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C%2CT%2CF&num=623/17&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C%2CT%2CF&num=511/18&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:1011
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:141
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:542
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:950
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De Fővárosi Törvényszék (rechter voor de agglomeratie Boedapest, Hongarije), waarbij Telenor twee beroepen 
heeft ingesteld, heeft besloten het Hof prejudiciële vragen voor te leggen over de uitlegging en toepassing 
van de leden 1 en 2 van artikel 3 van verordening 2015/2120, die eindgebruikers van internettoegangsdiensten 
een bepaald aantal rechten266 waarborgen en aanbieders van dergelijke diensten verbieden om overeenkomsten 
te sluiten of commerciële praktijken te hanteren die de uitoefening van deze rechten inperken, en van lid 3 
van dit artikel, dat een algemene verplichting tot gelijke en niet-discriminerende behandeling van het verkeer 
oplegt.

Wat in de eerste plaats de uitlegging betreft van artikel 3, lid 2, van verordening nr. 2015/2120, gelezen in 
samenhang met artikel 3, lid 1, van deze verordening, heeft het Hof opgemerkt dat volgens laatstgenoemde 
bepaling de hierbij aan eindgebruikers van internettoegangsdiensten gewaarborgde rechten moeten worden 
uitgeoefend „via hun internettoegangsdienst”, en dat eerstgenoemde bepaling vereist dat een dergelijke 
dienst geen beperking van de uitoefening van deze rechten inhoudt. Voorts volgt uit artikel 3, lid 2, van die 
verordening dat de diensten van een bepaalde aanbieder van internettoegang door de nationale regelgevende 
autoriteiten267 en onder toezicht van de bevoegde nationale rechterlijke instanties moeten worden beoordeeld 
in het licht van dit vereiste, waarbij rekening moet worden gehouden met zowel de overeenkomsten tussen 
deze aanbieder en de eindgebruikers als de commerciële praktijken van die aanbieder. 

In deze context heeft het Hof, na een aantal algemene verduidelijkingen te hebben gegeven over de betekenis 
van de begrippen „overeenkomsten”, „commerciële praktijken” en „eindgebruikers”268 in verordening 
2015/2120, geoordeeld dat de sluiting van overeenkomsten waarbij bepaalde klanten zich abonneren op 
pakketten die een nultarief combineren met maatregelen waarbij het verkeer dat verband houdt met het 
gebruik van andere diensten en toepassingen dan de specifieke diensten en toepassingen die onder dat 
„nultarief” vallen, wordt geblokkeerd of vertraagd, op een wezenlijk deel van de markt de uitoefening van 
de rechten van de eindgebruikers kan beperken in de zin van artikel 3, lid 2, van deze verordening. Dergelijke 
pakketten kunnen het gebruik van de bevoorrechte toepassingen en diensten namelijk doen toenemen en 
tegelijkertijd het gebruik van andere beschikbare toepassingen en diensten doen afnemen, gelet op de 
maatregelen waarmee de aanbieder van internettoegangsdiensten laatstgenoemd gebruik technisch gezien 
moeilijker of zelfs onmogelijk maakt. Daarbij komt dat, hoe meer klanten dergelijke overeenkomsten sluiten, 
des te groter de kans is dat het gecombineerde effect van deze overeenkomsten, gelet op de omvang ervan, 
een ernstige beperking van de uitoefening van de rechten van de eindgebruikers oplevert of zelfs de essentie 
zelf van deze rechten ondermijnt. 

Wat in de tweede plaats de uitlegging van artikel 3, lid 3, van verordening 2015/2120 betreft, heeft het Hof 
opgemerkt dat voor de vaststelling van een onverenigbaarheid met deze bepaling niet hoeft te worden 
beoordeeld of de maatregelen om het verkeer te blokkeren of te vertragen invloed hebben op de uitoefening 
van de rechten van eindgebruikers. Deze bepaling voorziet namelijk niet in een dergelijk vereiste waaraan 
zou moeten worden getoetst of aan de daarin opgenomen algemene verplichting tot gelijke en niet-
discriminerende behandeling van het verkeer wordt voldaan. Voorts heeft het Hof geoordeeld dat maatregelen 

266|  Recht van eindgebruikers om toegang te krijgen tot toepassingen, inhoud en diensten en deze te gebruiken, maar ook om toepassingen, 
inhoud en diensten aan te bieden, en gebruik te maken van de eindapparatuur van hun keuze. 

267|  Op basis van artikel 5 van verordening 2015/2120.

268|  Laatstgenoemd begrip omvat alle natuurlijke of rechtspersonen die gebruikmaken van of verzoeken om een openbare elektronische-
communicatiedienst. Voorts omvat het zowel natuurlijke of rechtspersonen die gebruikmaken van of verzoeken om 
internettoegangsdiensten teneinde toegang te krijgen tot inhoud, toepassingen en diensten, als degenen die gebruikmaken van 
de toegang tot internet om inhoud, toepassingen en diensten aan te bieden.
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om het verkeer te blokkeren of te vertragen die niet berusten op objectief verschillende technische 
kwaliteitsvereisten van bepaalde specifieke categorieën verkeer, maar op commerciële overwegingen, als 
zodanig onverenigbaar met die bepaling moeten worden geacht.

Pakketten zoals die welke zijn onderworpen aan het toezicht van de verwijzende rechter, kunnen dus in het 
algemeen zowel in strijd zijn met artikel lid 2, lid 3, als met artikel 2, lid 3, van verordening 2015/2120, waarbij 
dient te worden opgemerkt dat de bevoegde nationale autoriteiten en rechterlijke instanties deze pakketten 
meteen kunnen toetsen aan artikel 3, lid 3.

XVI. Economisch en monetair beleid

Het arrest Raad e.a./K. Chrysostomides & Co. e.a. (gevoegde zaken C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P en 
C-604/18 P, EU:C:2020:1028) van 16 december 2020 van het Hof, bijeen in Grote kamer, heeft betrekking op 
de financiële bijstand die aan de Republiek Cyprus is verleend voor de herstructurering van haar banksector. 

Tijdens de eerste maanden van 2012 waren verschillende op Cyprus gevestigde banken, waaronder Cyprus 
Popular Bank (hierna: „Laïki”) en Trapeza Kyprou Dimosia Etaireia (Bank of Cyprus; hierna: „BoC”), in financiële 
moeilijkheden gekomen. Vervolgens had de Republiek Cyprus op 25 juni 2012 een verzoek om financiële 
bijstand ingediend bij de voorzitter van de Eurogroep, die had meegedeeld dat deze bijstand zou worden 
verstrekt door de Europese Faciliteit voor financiële stabiliteit of door het Europees Stabiliteitsmechanisme 
(ESM) in het kader van een macro-economisch aanpassingsprogramma dat concreet moest worden vastgelegd 
in een memorandum van overeenstemming. Over een dergelijk memorandum was onderhandeld door 
enerzijds de Europese Commissie – samen met de Europese Centrale Bank (ECB) en het Internationaal 
Monetair Fonds (IMF) – en anderzijds de Cypriotische autoriteiten. Op 26 april 2013 was een memorandum 
van overeenstemming ondertekend door de Commissie namens het ESM, door de minister van Financiën 
van de Republiek Cyprus en door de gouverneur van de centrale bank van Cyprus. Dankzij de ondertekening 
van dit memorandum kon het ESM financiële bijstand toekennen aan deze lidstaat.

Volgens verschillende particulieren en vennootschappen die deposito’s aanhielden bij Laïki en BoC dan wel 
aandeelhouders of obligatiehouders van deze banken waren, hadden de Raad van de Europese Unie, de 
Commissie, de ECB en de Eurogroep in het kader van voormeld memorandum van overeenstemming geëist 
dat de Cypriotische autoriteiten maatregelen zouden vaststellen, handhaven of verder uitvoeren die hadden 
geleid tot een aanzienlijke vermindering van de waarde van hun deposito’s, aandelen of obligaties. Daarop 
hadden zij bij het Gerecht van de Europese Unie beroepen wegens niet-contractuele aansprakelijkheid 
ingesteld om vergoeding te verkrijgen voor de verliezen die zij naar eigen zeggen door die maatregelen 
hadden geleden.

Bij twee arresten van 13 juli 2018, K. Chrysostomides & Co. e.a./Raad e.a. en Bourdouvali e.a./Raad e.a.269 
(hierna: „bestreden arresten”), had het Gerecht allereerst de door de Raad opgeworpen excepties van niet-
ontvankelijkheid verworpen die betrekking hadden op de tegen de Eurogroep gerichte beroepen tot 
schadevergoeding die de betrokken particulieren en vennootschappen hadden ingesteld. Wat vervolgens 
de eerste voorwaarde voor niet-contractuele aansprakelijkheid van de Unie op grond van artikel 340, tweede 
alinea, VWEU betreft, die verband houdt met de onrechtmatigheid van het aan de instelling van de Unie 

269|  Arresten van het Gerecht van 13 juli 2018, K. Chrysostomides & Co. e.a./Raad e.a. (T-680/13, EU:T:2018:486) en Bourdouvali e.a./ 
Raad e.a. (T-786/14, niet gepubliceerd, EU:T:2018:487).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:1028
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2018:486
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2018:487
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verweten gedrag en die vereist dat wordt aangetoond dat er sprake is van een voldoende gekwalificeerde 
schending van een rechtsregel die ertoe strekt rechten toe te kennen aan particulieren, had het Gerecht 
geoordeeld dat de particulieren en vennootschappen die deze beroepen hadden ingesteld, er niet in waren 
geslaagd aan te tonen dat inbreuk was gemaakt op hun eigendomsrecht, noch dat het vertrouwensbeginsel 
of het gelijkheidsbeginsel was geschonden. Aangezien in casu niet was voldaan aan de eerste voorwaarde 
voor niet-contractuele aansprakelijkheid van de Unie, had het Gerecht die beroepen verworpen.

Het Hof – waarbij hogere voorziening was ingesteld door de Raad (in de zaken C-597/18 P en C-598/18 P) en 
door de betrokken particulieren en vennootschappen (in de zaken C-603/18 P en C-604/18 P) en waarbij 
incidentele hogere voorziening was ingesteld door de Raad (in de zaken C-603/18 P en C-604/18 P) – heeft 
de bestreden arresten van het Gerecht vernietigd voor zover daarbij de door de Raad opgeworpen excepties 
van niet-ontvankelijkheid waren verworpen in zoverre zij betrekking hadden op de beroepen die de betrokken 
particulieren en vennootschappen hadden ingesteld tegen de Eurogroep en tegen artikel 2, lid 6, onder b), 
van besluit 2013/236/EU270 (hierna: „besluit 2013/236”). De hogere voorzieningen die de betrokken particulieren 
en vennootschappen hadden ingesteld, heeft het Hof daarentegen afgewezen.

Wat in de eerste plaats de door de Raad ingestelde hogere voorzieningen in de zaken C-597/18 P en C-598/18 P 
betreft, bracht het Hof in herinnering dat de niet-contractuele aansprakelijkheid van de Unie op grond van 
artikel 340, tweede alinea, VWEU onderstelt dat er sprake is van een onrechtmatige gedraging die kan worden 
verweten aan een „instelling van de Unie”. Dit begrip strekt zich behalve tot de uitdrukkelijk in artikel 13, lid 1, 
VEU genoemde instellingen van de Unie ook uit tot alle organen en instanties van de Unie die bij of krachtens 
de Verdragen zijn ingesteld om bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie.

Dienaangaande merkte het Hof ten eerste op dat de Eurogroep een intergouvernementeel orgaan is voor 
de coördinatie van het economische beleid van de lidstaten die de euro als munt hebben (hierna: „eurolanden”). 
Ten tweede kan de Eurogroep niet worden gelijkgesteld met een Raadsformatie en wordt zij gekenmerkt 
door haar informele karakter. Ten derde beschikt de Eurogroep over geen enkele eigen bevoegdheid en is 
zij evenmin bevoegd om sancties op te leggen wegens de niet-naleving van de binnen de Eurogroep gesloten 
politieke akkoorden. Het Hof leidde daaruit af dat het Gerecht ten onrechte heeft geoordeeld dat de Eurogroep 
een bij de Verdragen ingestelde entiteit „van de Unie” is waarvan de gedragingen tot de niet-contractuele 
aansprakelijkheid van de Unie kunnen leiden.

Het Hof heeft daaraan toegevoegd dat het feit dat de binnen de Eurogroep gesloten politieke akkoorden 
concreet gestalte krijgen en ten uitvoer worden gelegd via met name handelingen en gedragingen van 
instellingen van de Unie, in het bijzonder de Raad en de ECB, met zich meebrengt dat de justitiabelen hun 
in artikel 47 van het Handvest neergelegde recht op effectieve rechterlijke bescherming niet wordt ontnomen, 
aangezien zij – zoals zij overigens in casu hebben gedaan – een tegen de betrokken instellingen gericht beroep 
wegens niet-contractuele aansprakelijkheid van de Unie kunnen instellen op grond van de handelingen die 
deze instellingen hebben vastgesteld of de gedragingen die zij hebben verricht naar aanleiding van die 
politieke akkoorden. Het Hof benadrukte met name dat het de taak is van de Commissie om er als hoedster 
van de Verdragen op toe te zien dat die akkoorden verenigbaar zijn met het Unierecht, en dat het eventuele 
stilzitten van de Commissie in dit verband kan leiden tot de niet-contractuele aansprakelijkheid van de Unie.

270|  Besluit 2013/236/EU van de Raad van 25 april 2013 gericht tot Cyprus inzake specifieke maatregelen om de financiële stabiliteit en 
de duurzame groei te herstellen (PB 2013, L 141, blz. 32). Dit besluit voorzag in een reeks maatregelen en legde een aantal resultaten 
op om het begrotingstekort van de Republiek Cyprus af te bouwen en de gezondheid van het financiële stelsel van die lidstaat te 
herstellen. De door de Raad ingestelde incidentele hogere voorzieningen hadden specifiek betrekking op artikel 2, lid 6, onder b), 
van dat besluit, waarin was bepaald dat het macro-economische aanpassingsprogramma voor de Republiek Cyprus voorzag in „[het 
opstellen van] een onafhankelijke waardering van de activa van [BoC] en [Laïki] en [in het zo spoedig mogelijk onderbrengen van] 
de activiteiten van [Laïki] in [BoC]”, waarbij „[d]e waardering [...] zo snel mogelijk [werd] afgerond zodat de depositoruil bij [BoC] 
[kon] worden voltooid”.
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In de tweede plaats waren de incidentele hogere voorzieningen van de Raad in de zaken C-603/18 P en 
C-604/18 P gericht tegen het oordeel van het Gerecht dat de Raad bij artikel 2, lid 6, onder b), van besluit 2013/236 
van de Cypriotische autoriteiten de handhaving of verdere uitvoering van de maatregel tot omzetting van 
de bij BoC aangehouden niet-gegarandeerde deposito’s in aandelen heeft geëist, en dat die autoriteiten 
daarbij over geen enkele beoordelingsmarge beschikten.

Dienaangaande merkte het Hof op dat in artikel 2, lid 6, onder b), van besluit 2013/236 geen bijzondere 
voorwaarden voor de uitvoering van die omzettingsmaatregel waren vastgesteld, zodat de Cypriotische 
autoriteiten over een aanzienlijke beoordelingsmarge beschikten om de voorwaarden voor die tenuitvoerlegging 
te bepalen, met name om het aantal en de waarde van de aandelen te bepalen die aan de depositohouders 
van BoC zouden worden uitgereikt in ruil voor de niet-gegarandeerde deposito’s die zij bij deze bank aanhielden. 
Volgens het Hof had het Gerecht dan ook blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen 
dat de Republiek Cyprus op grond van die bepaling over geen enkele beoordelingsmarge beschikte om de 
bijzondere voorwaarden voor die omzetting vast te stellen.

Wat in de derde plaats de door de betrokken particulieren en vennootschappen in de zaken C-603/18 P en 
C-604/18 P ingestelde hogere voorzieningen betreft, waren die particulieren en vennootschappen van mening 
dat een voldoende gekwalificeerde schending van hun eigendomsrecht alsook van het vertrouwensbeginsel 
en het gelijkheidsbeginsel kan worden toegerekend aan de handelingen en gedragingen van de instellingen 
van de Unie, zodat aan de eerste voorwaarde voor niet-contractuele aansprakelijkheid van de Unie was 
voldaan.

In dit verband bracht het Hof om te beginnen in herinnering dat het eigendomsrecht271 geen absolute gelding 
heeft en aan beperkingen kan worden onderworpen272. Met name kunnen de in het memorandum van 
overeenstemming van 26 april 2013 vermelde maatregelen volgens het Hof – zoals het reeds heeft geoordeeld 
in zijn arrest Ledra Advertising e.a./Commissie en ECB273 – niet worden beschouwd als een onevenredige en 
ontoelaatbare ingreep waardoor inbreuk wordt gemaakt op het eigendomsrecht van de betrokken particulieren 
en vennootschappen.

Vervolgens heeft het Hof geoordeeld dat het feit dat de toekenning van financiële bijstand aan andere 
eurolanden tijdens de eerdere fasen van de internationale financiële crisis niet afhankelijk was gesteld van 
de vaststelling van specifieke maatregelen, niet kan worden aangemerkt als een toezegging die bij de 
aandeelhouders, obligatiehouders en depositohouders van Laïki en BoC het gewettigde vertrouwen kon 
wekken dat dit ook het geval zou zijn bij de toekenning van financiële bijstand aan de Republiek Cyprus.

Ten slotte heeft het Hof in herinnering gebracht dat het algemene gelijkheidsbeginsel vereist dat vergelijkbare 
situaties niet verschillend en verschillende situaties niet gelijk worden behandeld tenzij dit objectief 
gerechtvaardigd is, en geoordeeld dat dit beginsel niet geschonden was. De betrokken vennootschappen en 
particulieren bevonden zich namelijk niet in een situatie die vergelijkbaar is met de situatie van de centrale 
bank van Cyprus, die zich bij haar optreden uitsluitend laat leiden door doelstellingen van openbaar belang, 
of met de situatie van de houders van deposito’s bij de Griekse filialen van Laïki en BoC. Hun situatie was 
evenmin vergelijkbaar met die van de personen die bij deze twee banken deposito’s van ten hoogste 100 000 
EUR aanhielden, met die van de depositohouders en aandeelhouders van de banken van de andere eurolanden 
die vóór de Republiek Cyprus financiële bijstand hebben ontvangen, of met die van de leden van de Cypriotische 
coöperatieve banken.

271|  Artikel 17 van het Handvest.

272|  Artikel 52 van het Handvest.

273|  Arrest van het Hof van 20 september 2016, Ledra Advertising e.a./Commissie en ECB (C-8/15 P–C-10/15 P, EU:C:2016:701).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2016:701
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Kortom, het Hof heeft de door de betrokken vennootschappen en particulieren ingestelde hogere voorzieningen 
(zaken C-603/18 P en C-604/18 P) in hun geheel afgewezen, de bestreden arresten van het Gerecht vernietigd 
voor zover daarbij de door de Raad opgeworpen excepties van niet-ontvankelijkheid waren verworpen in 
zoverre zij betrekking hadden op de beroepen die waren ingesteld tegen de Eurogroep en tegen artikel 2, 
lid 6, onder b), van besluit 2013/236, en definitief uitspraak gedaan over die excepties274, waarbij het die 
excepties heeft aanvaard.

274|  Krachtens artikel 61, eerste alinea, tweede volzin, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie.
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XVII. Sociale politiek

Op het gebied van de sociale politiek verdienen verschillende arresten de aandacht. Zij hebben betrekking 
op het beginsel van gelijke behandeling in arbeid en sociale zekerheid, de bescherming van werknemers met 
een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, de organisatie van de arbeidstijd, de bescherming van de 
werknemers bij insolventie van de werkgever, de detachering van werknemers en de coördinatie van de 
sociale zekerheidsstelsels.275

1. Gelijke behandeling in arbeid en sociale zekerheid

In het arrest Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI (C-507/18, EU:C:2020:289) van 23 april 2020 heeft 
het Hof geoordeeld dat uitspraken die een persoon tijdens een audiovisuele uitzending doet, namelijk dat 
hij in zijn onderneming nooit personen met een bepaalde seksuele geaardheid zou aanwerven of zou laten 
werken, binnen de materiële werkingssfeer van richtlijn 2000/78276 (hierna: „antidiscriminatierichtlijn”) vallen 
en meer bepaald onder het begrip „voorwaarden voor toegang tot arbeid in loondienst [...] en tot een beroep” 
van artikel 3, lid 1, onder a), van deze richtlijn, zelfs indien er op het moment van die uitspraken geen 
aanwervingsprocedure liep of gepland was, op voorwaarde evenwel dat het verband tussen die uitspraken 
en de in de onderneming geldende voorwaarden voor toegang tot arbeid in loondienst of tot een beroep 
niet hypothetisch is.

In casu had een advocaat tijdens een radio-interview verklaard dat hij in zijn kantoor geen homoseksuelen 
wilde aanwerven of laten werken. Een advocatenvereniging die in rechte opkomt voor de rechten van 
lesbiennes, homoseksuelen, bi-, trans- en interseksuelen (LHBTI’ers), meende dat de uitlatingen van deze 
advocaat discriminatie op grond van de seksuele geaardheid van werknemers vormden, en had hem voor 
de rechter gedaagd om schadevergoeding te verkrijgen. Nadat de vordering in eerste aanleg was toegewezen 
en het vonnis in hoger beroep was bevestigd, had de advocaat tegen het arrest in hoger beroep cassatieberoep 
ingesteld bij de Corte suprema di cassazione (hoogste rechterlijke instantie, Italië). Deze laatste had het Hof 
daarop om een prejudiciële beslissing verzocht over onder meer de uitlegging van het begrip „voorwaarden 
voor toegang tot arbeid in loondienst [...] en tot een beroep” in de zin van de antidiscriminatierichtlijn. 

Het Hof heeft om te beginnen eraan herinnerd dat dit begrip autonoom en uniform moet worden uitgelegd 
en niet restrictief, en heeft dit begrip vervolgens uitgelegd onder verwijzing naar zijn arrest Asociația Accept.277

275|  Verder moet nog worden gewezen op het arrest van 6 oktober 2020, Jobcenter Krefeld (C-181/19, EU:C:2020:794), besproken in 
deel VII.2 „Vrij verkeer van werknemers”; de arresten van 8 december 2020, Hongarije/Parlement en Raad (C-620/18, EU:C:2020:1001), 
en Polen/Parlement en Raad (C-626/18, EU:C:2020:1000), besproken in deel VII.4 „Vrijheid van dienstverrichting en terbeschikkingstelling 
van werknemers”, en het arrest van 29 oktober 2020, Veselības ministrija (C-243/19, EU:C:2020:872), besproken in deel I.1 „Vrijheid 
van godsdienst”.

276|  Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid 
en beroep (PB 2000, L 303, blz. 16). Deze richtlijn concretiseert, op het gebied waarop ze betrekking heeft, het thans in artikel 21 
van het Handvest neergelegde algemene beginsel van non-discriminatie. 

277|  Arrest van het Hof van 25 april 2013, Asociația Accept (C-81/12, EU:C:2013:275).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:289
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:794
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:1001
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:1000
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:872
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2013:275


 B   Rechtspraak van het Hof van Justitie in 2020 177

Zo heeft het Hof onder meer benadrukt dat verklaringen die een homofoob aanwervingsbeleid suggereren, 
onder het begrip „voorwaarden voor toegang tot arbeid in loondienst [...] en tot een beroep” vallen, zelfs 
indien ze afkomstig zijn van iemand die niet de juridische bevoegdheid heeft om aan te werven, mits het 
verband tussen die verklaringen en het aanwervingsbeleid van de werkgever niet hypothetisch is.

Of er een dergelijk verband is, dient door de nationale rechterlijke instanties te worden beoordeeld op basis 
van alle omstandigheden waarin de verklaringen zijn gedaan. Daarbij zijn met name relevant de positie van 
de persoon die de betrokken verklaringen heeft afgelegd, en de hoedanigheid waarin hij dat heeft gedaan. 
Daaruit moet blijken dat hij een beslissende invloed uitoefent op het aanwervingsbeleid van de werkgever 
of kan worden gezien als iemand die een dergelijke invloed heeft. De nationale rechters moeten ook rekening 
houden met de aard en de inhoud van de betrokken verklaringen en met de context waarin ze zijn gedaan, 
met name met de vraag of ze in het openbaar dan wel in besloten kring zijn gedaan.

Volgens het Hof wordt aan deze uitlegging van het begrip „voorwaarden voor toegang tot arbeid in loondienst 
[...] en tot een beroep” niet afgedaan door het feit dat zij kan leiden tot een eventuele beperking van de 
uitoefening van de vrijheid van meningsuiting. Dienaangaande heeft het Hof eraan herinnerd dat de vrijheid 
van meningsuiting geen absoluut recht is en dat de uitoefening ervan kan worden beperkt, op voorwaarde 
dat dergelijke beperkingen bij wet worden gesteld, de wezenlijke inhoud van dit recht eerbiedigen en in 
overeenstemming zijn met het evenredigheidsbeginsel, dit wil zeggen dat ze noodzakelijk zijn en daadwerkelijk 
beantwoorden aan door de Unie erkende doelstellingen van algemeen belang of aan de eisen van bescherming 
van de rechten en vrijheden van anderen. In casu zijn deze voorwaarden vervuld, aangezien de beperkingen 
rechtstreeks uit de antidiscriminatierichtlijn volgen en uitsluitend gelden om de doelstellingen van deze 
richtlijn te verwezenlijken, te weten om het beginsel van gelijke behandeling in arbeid en beroep te waarborgen 
en een hoog niveau van werkgelegenheid en sociale bescherming tot stand te brengen. Bovendien gaat de 
beknotting van de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting niet verder dan noodzakelijk is om de 
doelstellingen van deze richtlijn te verwezenlijken, daar enkel verklaringen die discriminatie in arbeid of 
beroep opleveren, verboden zijn. Daarenboven zijn de uit de antidiscriminatierichtlijn voortvloeiende 
beperkingen noodzakelijk om de rechten inzake arbeid en beroep van de in deze richtlijn bedoelde personen 
te waarborgen. De essentie zelf van de door de richtlijn geboden bescherming in arbeid en beroep zou 
immers verloren kunnen gaan wanneer verklaringen die onder het begrip „voorwaarden voor toegang tot 
arbeid in loondienst [...] en tot een beroep” in de zin van deze richtlijn vallen, buiten de werkingssfeer van 
de richtlijn zouden vallen omdat ze zijn gedaan in het kader van een audiovisueel entertainmentprogramma 
of omdat ze de persoonlijke mening van de betrokkene uitdrukken.

Tot slot heeft het Hof geoordeeld dat de antidiscriminatierichtlijn zich niet verzet tegen de Italiaanse regeling 
volgens welke een vereniging van advocaten die als statutair doel heeft personen met een bepaalde seksuele 
geaardheid in rechte te verdedigen en de cultuur en eerbiediging van de rechten van deze groep personen 
te bevorderen, wegens dit doel en los van haar eventuele winstoogmerk automatisch bevoegd is om in rechte 
op te treden om de uit deze richtlijn voortvloeiende verplichtingen te doen naleven en in voorkomend geval 
schadevergoeding te verkrijgen, wanneer zich feiten voordoen die voor die groep personen discriminatie in 
de zin van de richtlijn kunnen opleveren en er geen identificeerbaar slachtoffer is.

Het Hof heeft in dit verband gepreciseerd dat de richtlijn weliswaar niet verlangt dat aan een vereniging als 
die in het hoofdgeding een dergelijke bevoegdheid wordt toegekend wanneer er geen identificeerbaar 
slachtoffer is, maar de lidstaten wel de mogelijkheid biedt om bepalingen vast te stellen of te handhaven die 
voor de bescherming van het beginsel van gelijke behandeling gunstiger zijn dan die van de richtlijn.  
Het staat dan ook aan de lidstaten die hiervoor hebben gekozen, om te bepalen onder welke voorwaarden 
een vereniging een gerechtelijke procedure kan instellen om discriminatie te doen vaststellen en bestraffen. 
Ze moeten dan met name bepalen of het feit dat de vereniging wel of geen winstoogmerk heeft van belang 
is voor de vraag of ze bevoegd is om een dergelijke procedure in te stellen, en de strekking van deze procedure 
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preciseren, in het bijzonder de sancties die aan het eind daarvan kunnen worden opgelegd. Die sancties 
moeten overeenkomstig artikel 17 van de antidiscriminatierichtlijn doeltreffend, evenredig en afschrikkend 
zijn, ook wanneer er geen identificeerbaar slachtoffer is.

2.  Bescherming van werknemers met een arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd

In het arrest van 19 maart 2020, Sánchez Ruiz en Fernández Álvarez e.a. (gevoegde zaken C-103/18 en C-429/18, 
EU:C:2020:219), heeft het Hof geoordeeld dat de lidstaten en/of de sociale partners een situatie waarin een 
werknemer die op basis van een arbeidsverhouding voor bepaalde tijd is aangesteld, namelijk tot wanneer 
de vacante post waarvoor hij is aangesteld definitief wordt ingevuld, in het kader van verschillende aanstellingen 
gedurende meerdere jaren dezelfde post ononderbroken heeft bezet en dezelfde functies voortdurend en 
duurzaam heeft uitgeoefend, niet mogen uitsluiten van het begrip „opeenvolgende arbeidsovereenkomsten 
of arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd” in de zin van clausule 5 van de raamovereenkomst inzake 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (hierna: „raamovereenkomst”)278. De omstandigheid dat die 
werknemer de vacante post is blijven bezetten is namelijk het gevolg van de schending door de werkgever 
van zijn wettelijke verplichting om binnen de daartoe gestelde termijn een selectieprocedure te organiseren 
teneinde de betreffende vacante post definitief in te vullen, waardoor zijn arbeidsverhouding jaar na jaar 
stilzwijgend is verlengd. In geval van misbruik van opeenvolgende arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd 
door een werkgever in de publieke sector heeft het feit dat de betrokken werknemer met de totstandkoming 
en/of de vernieuwing van deze arbeidsverhoudingen heeft ingestemd, niet tot gevolg dat de handelwijze van 
deze werkgever in zoverre geen misbruik meer kan uitmaken en dat de raamovereenkomst dus niet van 
toepassing is op de situatie van deze werknemer.

In casu waren een aantal personen sinds lange tijd in het kader van arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd 
tewerkgesteld in de gezondheidsdienst van de Comunidad de Madrid (autonome regio Madrid, Spanje). Deze 
werknemers hadden verzocht om te worden erkend als vast statutair personeel of, subsidiair, als 
overheidspersoneel met een vergelijkbaar statuut. De autonome regio Madrid had dit geweigerd. De Juzgado 
Contencioso-Administrativo n° 8 de Madrid (bestuursrechtbank nr. 8, Madrid) en de Juzgado Contencioso-
Administrativo n° 14 de Madrid (bestuursrechtbank nr. 14, Madrid), bij wie de beroepen van de werknemers 
tegen de weigeringsbesluiten van deze regio aanhangig waren gemaakt, hebben het Hof een aantal prejudiciële 
vragen gesteld over de uitlegging van, onder meer, clausule 5 van de raamovereenkomst. 

Alvorens tot de hierboven weergegeven conclusie te komen, heeft het Hof er om te beginnen aan herinnerd 
dat een van de doelstellingen van de raamovereenkomst is om een kader vast te stellen voor het gebruik 
van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd, dat wordt beschouwd 
als een mogelijke bron van misbruik ten nadele van werknemers, en dat het aan de lidstaten en/of de sociale 
partners staat om met inachtneming van het voorwerp, de doelstelling en het nuttig effect van deze 
raamovereenkomst te bepalen onder welke voorwaarden deze arbeidsovereenkomsten of -verhoudingen 
als „opeenvolgend” worden beschouwd. Vervolgens heeft het Hof overwogen dat een tegengestelde uitlegging 
het mogelijk zou maken werknemers jarenlang in een onzekere arbeidssituatie tewerk te stellen, en niet 
alleen ertoe zou kunnen leiden dat een groot aantal arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd feitelijk wordt 

278|  Raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, die is gesloten op 18 maart 1999 en is opgenomen in de 
bijlage bij richtlijn 1999/70/EG van de Raad van 28 juni 1999 betreffende de door het EVV, de Unice en het CEEP gesloten 
raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (PB 1999, L 175, blz. 43).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:219
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uitgesloten van de door richtlijn 1999/70 en de raamovereenkomst geboden bescherming, doordat het 
daarmee nagestreefde doel grotendeels zou worden uitgehold, maar ook dat werkgevers misbruik kunnen 
maken van dergelijke verhoudingen om te voorzien in permanente en blijvende personeelsbehoeften. 

Voorts heeft het Hof geoordeeld dat clausule 5 van de raamovereenkomst in de weg staat aan een nationale 
wettelijke regeling en nationale rechtspraak op grond waarvan de opeenvolgende vernieuwing van 
arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd wordt geacht gerechtvaardigd te zijn om „objectieve redenen” op 
de enkele grond dat deze vernieuwing voldoet aan de door deze wetgeving bedoelde aanwervingsgronden, 
namelijk redenen van noodzaak, spoedeisendheid of uitvoering van programma’s van tijdelijke, conjuncturele 
of buitengewone aard, voor zover die wetgeving en rechtspraak de betrokken werkgever niet beletten om 
met dergelijke vernieuwingen in de praktijk tegemoet te komen aan permanente en blijvende personeelsbehoeften. 
Dienaangaande heeft het Hof opgemerkt dat in de betreffende nationale wetgeving en rechtspraak geen 
sprake is van een algemeen en abstract geldende toestemming om gebruik te maken van opeenvolgende 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, maar dat dergelijke overeenkomsten of verhoudingen in wezen 
slechts kunnen worden aangegaan om in tijdelijke behoeften te voorzien. In de praktijk dienden de opeenvolgende 
aanstellingen van de betrokken werknemers echter niet om te voorzien in louter tijdelijke behoeften van de 
autonome regio Madrid, maar waren zij bedoeld om te voorzien in permanente en blijvende personeelsbehoeften 
bij de gezondheidsdienst van deze regio. In dit verband heeft het Hof opgemerkt dat de Spaanse openbare 
gezondheidssector volgens de verwijzende rechters kampt met een structureel probleem, dat de vorm 
aanneemt van een hoog percentage tijdelijke werknemers en de niet-inachtneming van de wettelijke 
verplichting om de posten die tijdelijk door dit personeel worden bezet in te vullen door indienstneming van 
vast personeel. 

Het Hof heeft vervolgens voor recht verklaard dat het aan de nationale rechterlijke instanties staat om te 
beoordelen of bepaalde maatregelen – zoals de organisatie van selectieprocedures voor de definitieve 
invulling van posten die tijdelijk worden bezet door werknemers die in het kader van arbeidsverhoudingen 
voor bepaalde tijd zijn tewerkgesteld, de omzetting van de status van deze werknemers in „personeel met 
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zonder vaste aanstelling”, en de toekenning aan deze 
werknemers van een vergoeding die gelijk is aan de vergoeding bij onrechtmatig ontslag – passende 
maatregelen ter voorkoming en, in voorkomend geval, ter bestraffing van misbruik als gevolg van het gebruik 
van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten en arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd dan wel gelijkwaardige 
wettelijke maatregelen vormen. Het Hof heeft wel een aantal vingerwijzingen verstrekt om die rechterlijke 
instanties bij hun beoordeling te leiden.

Bovendien heeft het Hof geoordeeld dat in geval van misbruik van opeenvolgende arbeidsverhoudingen 
voor bepaalde tijd door een werkgever in de publieke sector, het feit dat de betrokken werknemer met de 
totstandkoming en/of de vernieuwing van deze arbeidsverhoudingen heeft ingestemd, niet tot gevolg heeft 
dat de handelwijze van deze werkgever in zoverre geen misbruik meer kan uitmaken en dat de raamovereenkomst 
dus niet van toepassing is op de situatie van deze werknemer. Het Hof heeft in dit verband overwogen dat 
de doelstelling van de raamovereenkomst, te weten de vaststelling van een kader voor het gebruik van 
opeenvolgende arbeidsovereenkomsten en arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd, impliciet maar 
noodzakelijkerwijze gebaseerd is op de premisse dat de werknemer wegens zijn zwakke positie ten opzichte 
van de werkgever het slachtoffer kan zijn van misbruik door de werkgever van opeenvolgende arbeidsverhoudingen 
voor bepaalde tijd, ook al zijn die arbeidsverhoudingen vrijwillig aangegaan en vernieuwd, en dat hij om 
dezelfde reden ontmoedigd kan worden om zijn rechten uitdrukkelijk geldend te maken ten aanzien van zijn 
werkgever. Het Hof heeft dus geoordeeld dat clausule 5 van de raamovereenkomst elk nuttig effect zou 
verliezen als werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de bescherming werd ontnomen 
die hun door die overeenkomst wordt geboden, louter en alleen omdat dat zij vrijwillig hebben ingestemd 
met het aangaan van opeenvolgende arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd. 
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Ten slotte heeft het Hof geoordeeld dat het Unierecht een nationale rechter bij wie een geschil tussen een 
werknemer en zijn werkgever in de publieke sector aanhangig is, niet verplicht om een nationale regeling 
die niet in overeenstemming is met clausule 5, punt 1, van de raamovereenkomst, buiten toepassing te laten. 
Deze clausule heeft immers geen rechtstreekse werking en kan dus, in een onder het Unierecht vallend 
geding, als zodanig niet worden ingeroepen om een daarmee strijdige bepaling van nationaal recht buiten 
toepassing te laten.

3. Organisatie van de arbeidstijd

In het arrest Fetico e.a. (C-588/18, EU:C:2020:420) van 4 juni 2020 heeft de Grote kamer van het Hof geoordeeld 
dat de artikelen 5 en 7 van richtlijn 2003/88 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de 
arbeidstijd279 niet van toepassing zijn op een nationale regeling die werknemers niet toestaat om bepaalde 
vormen van bijzonder verlof met behoud van loon op te nemen om te voldoen aan specifieke behoeften en 
verplichtingen, wanneer die behoeften en verplichtingen ontstaan tijdens de wekelijkse rusttijd of jaarlijkse 
vakantie met behoud van loon die door deze artikelen worden gewaarborgd.

Deze zaak vond haar oorsprong in collectieve arbeidsconflicten over de voorwaarden waaronder gebruik 
kon worden gemaakt van bijzonder betaald verlof zoals geregeld in een cao van een Spaans concern die 
uitvoering gaf aan de minimumvoorschriften van de Spaanse wet op het werknemersstatuut. Met dat 
bijzonder verlof konden werknemers voldoen aan specifieke behoeften of verplichtingen, waarbij het onder 
meer kon gaan om een huwelijk, de geboorte van een kind, een ziekenhuisopname of operatie, het overlijden 
van een naast familielid en vakbondswerk. Om hun leden in staat te stellen dit verlof op zinvolle wijze te 
benutten, wilden verschillende werknemersorganisaties dat de rechter erkende dat werknemers het bijzonder 
verlof ook kunnen opnemen wanneer de behoeften en verplichtingen waarvoor dat bijzonder verlof in het 
leven is geroepen, ontstaan tijdens perioden waarin die werknemers niet hoeven te werken vanwege de 
wekelijkse rusttijd of jaarlijkse vakantie met behoud van loon. Volgens de werknemersorganisaties zou een 
andere zienswijze afbreuk doen aan de minimale wekelijkse rusttijd en de minimale jaarlijkse vakantie met 
behoud van loon zoals gewaarborgd door de artikelen 5 en 7 van richtlijn 2003/88.

De verwijzende rechter was niet zeker of de weigering om aan de werknemer het recht te verlenen om het 
bijzonder verlof op een ander moment op te nemen wanneer de gebeurtenis die de aanleiding vormt voor 
het verlof zich tijdens de wekelijkse rusttijd of de jaarlijkse vakantie met behoud van loon voordoet, in 
overeenstemming was met richtlijn 2003/88. Bijgevolg heeft hij het Hof de vraag gesteld hoe het in het 
Spaanse recht geregelde bijzonder verlof en de wekelijkse rusttijd en de jaarlijkse vakantie met behoud van 
loon als bedoeld in de artikelen 5 en 7 van die richtlijn zich tot elkaar verhielden. In dit verband verwees hij 
met name naar de rechtspraak van het Hof over het samenvallen van de jaarlijkse vakantie met ziekteverlof.

Het Hof heeft om te beginnen vastgesteld dat het betrokken bijzonder verlof niet onder richtlijn 2003/88 
valt, maar binnen de uitoefening van de eigen bevoegdheden door een lidstaat. De uitoefening van die eigen 
bevoegdheden mag er wel niet toe leiden dat niet daadwerkelijk gebruik kan worden gemaakt van de minimale 
wekelijkse rusttijd en de minimale jaarlijkse vakantie met behoud van loon die door die richtlijn worden 
gewaarborgd.

279|  Richtlijn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende een aantal aspecten van de 
organisatie van de arbeidstijd (PB 2003, L 299, blz. 9).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:420
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Het Hof heeft in dit verband herinnerd aan zijn rechtspraak over het samenvallen van jaarlijkse vakantie met 
behoud van loon en ziekteverlof: aangezien die twee soorten verlof uiteenlopende doelen dienen, heeft een 
werknemer die met ziekteverlof is tijdens een van tevoren vastgestelde jaarlijkse vakantieperiode, het recht 
om, op zijn verzoek en om daadwerkelijk van zijn recht op jaarlijkse vakantie gebruik te kunnen maken, deze 
vakantie op te nemen buiten de periode waarin hij met ziekteverlof is.

Het aan de orde zijnde betaald bijzonder verlof kan echter niet gelijk worden gesteld aan ziekteverlof, dat 
bedoeld is om de werknemer in staat te stellen te herstellen van een ziekte. Om van het bijzonder verlof 
gebruik te kunnen maken, moet namelijk voldaan zijn aan twee voorwaarden, namelijk dat er sprake is van 
een gebeurtenis zoals bedoeld in de regeling waarbij dat verlof in het leven is geroepen, én dat de behoeften 
of verplichtingen waarvoor het verlof wordt toegekend, tijdens een arbeidsperiode ontstaan. Dit verlof is 
dus onlosmakelijk verbonden met de arbeidstijd als zodanig, zodat werknemers er geen beroep op kunnen 
doen tijdens de wekelijkse rusttijd of de jaarlijkse vakantie met behoud van loon. Het Hof heeft daaraan 
toegevoegd dat de artikelen 5 en 7 van richtlijn 2003/88 niet vereisen dat een lidstaat bijzonder verlof toekent 
om de enkele reden dat een van de bedoelde gebeurtenissen zich tijdens de wekelijkse rusttijd of jaarlijkse 
vakantie met behoud van loon heeft voorgedaan, en dus de andere in de nationale regeling vastgestelde 
voorwaarden voor het verkrijgen en toekennen van dat verlof buiten beschouwing laat. Een dergelijke 
verplichting zou immers betekenen dat eraan voorbij wordt gegaan dat dit bijzonder verlof niet onder richtlijn 
2003/88 valt.

Voorts heeft het Hof opgemerkt dat het betrokken bijzonder verlof deels valt onder de herziene raamovereenkomst 
inzake ouderschapsverlof die is opgenomen in de bijlage bij richtlijn 2010/18280, en met name onder clausule 7 
van die raamovereenkomst281, namelijk wanneer het wordt toegekend wegens een ongeval, ernstige ziekte, 
ziekenhuisopname of operatie van een familielid. Het Hof heeft eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak 
een door het Unierecht gegarandeerd verlof niet kan afdoen aan het recht om een ander door het Unierecht 
gewaarborgd verlof te nemen waarmee een ander doel dan met het eerste verlof wordt nagestreefd. De 
minimumrechten waarin clausule 7 voorziet, strekken er echter alleen toe dat werknemers in geval van ziekte 
of een ongeval waardoor de onmiddellijke aanwezigheid van de werknemer vereist is, hun werk mogen 
verzuimen wegens overmacht in verband met onvoorziene gezinsomstandigheden, zodat deze rechten niet 
gelijk kunnen worden gesteld aan verlof dat door het Unierecht wordt gegarandeerd.

4. Bescherming van de werknemers bij insolventie van de werkgever 

In het arrest van 9 september 2020, TMD Friction EsCO (gevoegde zaken C-674/18 en C-675/18, EU:C:2020:682), 
heeft het Hof zich uitgesproken over de ouderdomspensioenrechten die uit hoofde van het voor de bedrijfstak 
geldende aanvullende stelsel van sociale voorzieningen waren opgebouwd, in het kader van de overgang 
van in een insolventieprocedure verwikkelde ondernemingen en in het licht van de artikelen 3 en 5 van 
richtlijn 2001/23 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud 

280|  Richtlijn 2010/18/EU van de Raad van 8 maart 2010 tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPE, UEAPME, het CEEP en het EVV 
gesloten herziene raamovereenkomst en tot intrekking van richtlijn 96/34/EG (PB 2010, L 68, blz. 13).

281|  Lid 1 van deze clausule schrijft in wezen voor dat het werknemers toegestaan is om, in geval van ziekte of een ongeval waardoor 
de onmiddellijke aanwezigheid van de werknemer vereist is, hun werk te verzuimen wegens overmacht in verband met onvoorziene 
gezinsomstandigheden.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:682
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van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van 
ondernemingen of vestigingen282 en van artikel 8 van richtlijn 2008/94 betreffende de bescherming van de 
werknemers bij insolventie van de werkgever283.

De bij de verwijzende rechter aanhangige zaken hadden betrekking op twee Duitse onderdanen die respectievelijk 
sinds 1996 en 1968 in dienst waren bij een vennootschap naar Duits recht. Deze vennootschap zegde haar 
werknemers een pensioen toe uit hoofde van een bedrijfspensioenstelsel. Bij de overdracht van de activiteiten 
van die vennootschap waren de arbeidsovereenkomsten van verzoekers in de hoofdgedingen overgedragen 
aan een andere vennootschap, TMD Friction. Er was een insolventieprocedure ten aanzien van het vermogen 
van die vennootschap ingeleid, maar haar activiteiten waren voortgezet. Vervolgens had de curator bepaalde 
activiteiten van TMD Friction overgedragen aan een entiteit die later zelf was omgedoopt tot TMD Friction, 
en andere activiteiten overgedragen aan een andere vennootschap, TMD Friction EsCo.

Pensions-Sicherungs-Verein (waarborgorgaan voor bedrijfspensioenen), een privaatrechtelijk orgaan dat 
belast is met de betaling van bedrijfspensioenen bij insolventie van een werkgever in Duitsland, had een van 
de verzoekers in de hoofdgedingen meegedeeld dat hij vanwege zijn leeftijd – namelijk 29 jaar op het moment 
van de inleiding van de insolventieprocedure – nog geen definitieve rechten op ouderdomsuitkeringen had 
verkregen. Daarop had die verzoeker een vordering ingesteld tegen TMD Friction die ertoe strekte haar te 
laten veroordelen om hem in de toekomst, wanneer hij de leeftijd die recht geeft op pensioenuitkeringen 
zou hebben bereikt, een ouderdomspensioen te betalen waarbij ook de diensttijd die vóór de inleiding van 
de insolventieprocedure is vervuld, in aanmerking zou worden genomen. De verzoeker in het tweede 
hoofdgeding ontving sinds 1 augustus 2015 een ouderdomspensioen van 145,03 EUR per maand ten laste 
van TMD Friction EsCo uit hoofde van het bedrijfspensioenstelsel. Hij had een vordering ingesteld tegen TMD 
Friction EsCo die ertoe strekte TMD Friction EsCo te laten veroordelen tot betaling van een hoger bedrijfspensioen. 
De twee verkrijgende vennootschappen hadden tegengeworpen dat de verkrijger bij overgang van een 
onderneming na de inleiding van een insolventieprocedure ten aanzien van het vermogen van de vervreemder 
enkel aansprakelijk is voor dat deel van het ouderdomspensioen dat berust op de na de inleiding van de 
insolventieprocedure vervulde diensttijd. Aangezien de vorderingen zowel in eerste aanleg als in hoger 
beroep waren afgewezen, hadden verzoekers in de hoofdgedingen bij de verwijzende rechter, het 
Bundesarbeitsgericht (hoogste federale rechter in arbeidszaken, Duitsland) beroep in Revision ingesteld.

Het Hof heeft in de eerste plaats in herinnering gebracht dat richtlijn 2001/23 tot doel heeft de werknemers 
bij verandering van ondernemer te beschermen, door het behoud van hun rechten te verzekeren en zo veel 
mogelijk de ongewijzigde voortzetting van de arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking met de verkrijger 
te waarborgen, zonder evenwel een volledige harmonisatie van de nationale wetgevingen ter zake tot stand 
te brengen. Het Hof heeft voorts verduidelijkt dat die richtlijn tevens ernaar streeft een billijk evenwicht te 
verzekeren tussen de belangen van de werknemers en die van de verkrijger. Wat betreft de bepalingen van 
die richtlijn die specifiek betrekking hebben op de overgang van een onderneming na de inleiding van een 
insolventieprocedure, heeft het Hof vastgesteld dat artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/23 niet van toepassing 
is op de procedures die in de hoofdgedingen aan de orde waren, die de voortzetting van de activiteiten van 
de vervreemder gevolgd door de overdracht van die activiteiten tot doel hebben en dus geen procedures 
zijn die zijn ingeleid met het oog op de liquidatie van het vermogen van de vervreemder. Wat artikel 5, lid 2, 
onder a), van de richtlijn betreft, heeft het Hof geoordeeld dat de in de hoofdgedingen aan de orde zijnde 

282|  Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende 
het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen 
of vestigingen (PB 2001, L 82, blz. 16).

283|   Richtlijn 2008/94/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de bescherming van de werknemers 
bij insolventie van de werkgever (PB 2008, L 283, blz. 36).
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nationale regeling niet onder die bepaling valt, aangezien niet kan worden gesteld dat die regeling betrekking 
heeft op verplichtingen die door de vervreemder verschuldigd zijn vóór de overgang of vóór de inleiding van 
een insolventieprocedure. De rechten op een ouderdomspensioen uit hoofde van een voor de bedrijfstak 
geldend aanvullend stelsel van sociale voorzieningen waren weliswaar reeds in opbouw vóór de inleiding 
van de insolventieprocedure, maar het ouderdomspensioen zal pas worden uitgekeerd op het moment na 
de inleiding van die procedure dat de gebeurtenis die recht geeft op uitkering zich voordoet.

Het Hof benadrukte evenwel dat de lidstaten bij overgang van een onderneming na de inleiding van een 
insolventieprocedure steeds kunnen gebruikmaken van de in artikel 3, lid 4, van richtlijn 2001/23 bedoelde 
afwijkingen. Het Hof preciseerde dat die bepaling niet verbiedt dat de verplichting om uitvoering te geven 
aan de rechten van de werknemers op een ouderdomspensioen uit hoofde van een voor de bedrijfstak 
geldend aanvullend stelsel van sociale voorzieningen gedeeltelijk overgaat op de verkrijger. De bescherming 
van de werknemers met betrekking tot hun verkregen rechten of rechten in wording moet in ieder geval ten 
minste gelijkwaardig zijn aan de bescherming die wordt vereist door artikel 8 van richtlijn 2008/94.

Bijgevolg heeft het Hof voor recht verklaard dat richtlijn 2001/23, met name gelet op artikel 3, lid 4, onder a) 
en b), bij een overgang van een in een insolventieprocedure verwikkelde onderneming niet in de weg staat 
aan een nationale regeling die bepaalt dat de verkrijger niet aansprakelijk is voor de rechten in wording van 
een werknemer op een ouderdomspensioen uit hoofde van een voor de bedrijfstak geldend aanvullend 
stelsel van sociale voorzieningen die zijn opgebouwd op basis van de diensttijd vóór de inleiding van die 
procedure, wanneer de gebeurtenis die recht geeft op dat ouderdomspensioen intreedt nadat de 
insolventieprocedure is ingeleid. Dit evenwel op voorwaarde dat de maatregelen die zijn vastgesteld om de 
belangen van de werknemers te beschermen, wat het deel van het bedrag betreft waarvoor de verkrijger 
niet aansprakelijk is, ten minste gelijkwaardig zijn aan de bescherming die wordt vereist krachtens artikel 8 
van richtlijn 2008/94.

In de tweede plaats heeft het Hof de omvang van de op het waarborgorgaan bij insolventie rustende 
verplichting onderzocht in het licht van de vraag of de rechten in wording op ouderdomsuitkeringen definitief 
waren geworden op het moment van de inleiding van de insolventieprocedure, en heeft het de grondslag 
voor de berekening van het bedrag van het deel van de uitkeringen waarvoor dat orgaan aansprakelijk is 
onderzocht. In dit verband heeft het Hof om te beginnen met betrekking tot de door artikel 8 van richtlijn 2008/94 
vereiste minimumbescherming in herinnering gebracht dat een gewezen werknemer bij insolventie van zijn 
werkgever ten minste de helft van de ouderdomsuitkeringen moet ontvangen die voortvloeien uit de in het 
kader van een aanvullend stelsel van sociale voorzieningen opgebouwde pensioenrechten en dat dit artikel 
de lidstaten verplicht om in dat geval elke gewezen werknemer een vergoeding te waarborgen van ten minste 
de helft van de waarde van diens verkregen rechten uit hoofde van een dergelijk stelsel. Voorts staat die 
minimumbescherming in de weg aan een kennelijk onevenredige verlaging van de ouderdomsuitkeringen 
van een werknemer uit hoofde van een bedrijfspensioenstelsel die het vermogen van de betrokkene om in 
zijn behoeften te voorzien ernstig aantast. Dit zou het geval zijn bij een verlaging van de ouderdomsuitkeringen 
van een gewezen werknemer die reeds leeft onder de armoederisicodrempel die het Bureau voor de statistiek 
van de Europese Unie (Eurostat) voor de betrokken lidstaat heeft vastgesteld, of door deze verlaging onder 
deze drempel zou komen te leven. Die minimumbescherming vereist bijgevolg dat een lidstaat een gewezen 
werknemer die aan een dergelijke verlaging van zijn ouderdomsuitkeringen is blootgesteld, een vergoeding 
waarborgt ten belope van een bedrag dat niet noodzakelijkerwijs alle geleden verliezen hoeft te dekken, 
maar een kennelijk onevenredig verlies kan verhelpen. Het Hof heeft tevens in herinnering gebracht dat met 
artikel 8 van richtlijn 2008/94 wordt beoogd te zorgen voor een bescherming van de belangen van de 
werknemers op lange termijn.

Vervolgens heeft het Hof daaruit afgeleid dat uit dit artikel blijkt dat het bedrag van de uitkering, waarvan 
ten minste 50 % aan de voormalige werknemer moet worden toegekend, aldus moet worden berekend dat 
naar behoren rekening wordt gehouden met de diensttijd die bij de vervreemdende onderneming is vervuld 
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en gedurende welke de rechten op ouderdomsuitkeringen zijn opgebouwd, alsook met het brutosalaris van 
de werknemer op het moment dat die rechten ontstaan. Indien een andere uitlegging werd gevolgd, zou 
niet kunnen worden bepaald of iets dient te worden gedaan aan de gevolgen die een verlaging van die 
uitkeringen met zich meebrengt voor een gewezen werknemer die reeds onder de voor de betrokken lidstaat 
vastgestelde armoederisicodrempel leeft of door deze verlaging onder deze drempel zou komen te leven.

Het Hof is tot conclusie gekomen dat artikel 3, lid 4, onder b), van richtlijn 2001/23, gelezen in samenhang 
met artikel 8 van richtlijn 2008/94, aldus moet worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale 
regeling die bepaalt dat bij intreden van een gebeurtenis die recht geeft op ouderdomsuitkeringen uit hoofde 
van een voor de bedrijfstak geldend aanvullend stelsel van sociale voorzieningen na inleiding van de 
insolventieprocedure tijdens welke de overgang van de onderneming heeft plaatsgevonden, het volgens het 
nationale recht aangewezen waarborgorgaan bij insolventie, voor wat betreft het deel van die uitkeringen 
dat niet door de verkrijger wordt gedragen, niet hoeft in te staan voor de rechten in wording op 
ouderdomsuitkeringen wanneer die nog niet definitief waren geworden op het moment dat die 
insolventieprocedure werd ingeleid, indien daaruit volgt dat de werknemers de minimumbescherming wordt 
ontzegd waarin die bepaling voorziet. In diezelfde context verzet die bepaling zich tegen een regeling die 
bepaalt dat het bedrag van het deel van die uitkeringen waarvoor dat orgaan aansprakelijk is, wordt berekend 
op basis van het brutomaandsalaris van de betrokken werknemer op het moment dat de insolventieprocedure 
werd ingeleid.

In de derde plaats heeft het Hof met betrekking tot de rechtstreekse werking van artikel 8 van richtlijn 2008/94 
zijn recente rechtspraak284 in herinnering gebracht en is het tot de slotsom gekomen dat dit artikel rechtstreekse 
werking kan hebben en kan worden ingeroepen tegen een privaatrechtelijk orgaan dat door de betrokken 
lidstaat is aangewezen als het waarborgorgaan voor bedrijfspensioenen bij insolventie van werkgevers. Die 
rechtstreekse werking hangt evenwel af van de voorwaarde dat dat orgaan, gelet op de daaraan toevertrouwde 
waarborgopdracht en de voorwaarden waaronder het deze opdracht uitvoert, kan worden gelijkgesteld met 
de staat en dat die opdracht zich daadwerkelijk uitstrekt tot de soorten ouderdomsuitkeringen waarvoor 
om de in artikel 8 bedoelde minimumbescherming wordt verzocht. Het Hof heeft daaraan toegevoegd dat 
het de taak is van de verwijzende rechter om te bepalen of dat het geval is in de hoofdgedingen.

5. Detachering van werknemers

In zijn arrest CRPNPAC en Vueling Airlines van 2 april 2020 (gevoegde zaken C-370/17 en C-37/18, EU:C:2020:260) 
diende het Hof, bijeen in Grote kamer, verordening nr. 574/72285 uit te leggen in zaken waarin fraude zou zijn 
gepleegd bij de afgifte van socialezekerheidsverklaringen E 101 (waaruit de detachering van werknemers 
blijkt) op grond van verordening nr. 1408/71286. Het Hof heeft geoordeeld dat nationale rechterlijke instanties 
van de lidstaat waarnaar de werknemers zijn uitgezonden, die beschikken over aanwijzingen van dergelijke 

284|  Arrest van het Hof van 19 december 2019, Pensions-Sicherungs-Verein (C-168/18, EU:C:2019:1128).

285|  Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad van 21 maart 1972 tot vaststelling van de wijze van toepassing van verordening (EEG) 
nr. 1408/72 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun 
gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, zoals gewijzigd en bijgewerkt bij verordening (EG) nr. 118/97 van 
2 december 1996 (PB 1997, L 28, blz. 1), zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 647/2005 van het Europees Parlement en de Raad 
van 13 april 2005 (PB 2005, L 117, blz. 1).

286|  Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op 
werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, zoals gewijzigd en 
bijgewerkt bij verordening (EG) nr. 118/97 van de Raad van 2 december 1996 (PB 1997, L 28, blz. 1), zoals gewijzigd bij verordening 
(EG) nr. 631/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 (PB 2004, L 100, blz. 1).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:260
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2019:1128
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fraude, het bestaan van deze fraude slechts definitief mogen vaststellen en deze verklaringen slechts buiten 
beschouwing mogen laten wanneer aan bepaalde welomschreven voorwaarden is voldaan. Voorts mag een 
civiele rechter van deze lidstaat een werkgever die in strijd met het Unierecht strafrechtelijk is veroordeeld 
wegens het gebruik van die verklaringen, niet louter wegens deze strafrechtelijke veroordeling veroordelen 
tot betaling van schadevergoeding. 

De hoofdgedingen hadden betrekking op E 101-verklaringen die de luchtvaartmaatschappij Vueling Airlines 
SA (hierna: „Vueling”), waarvan het hoofdkantoor zich in Barcelona (Spanje) bevindt, had gebruikt voor haar 
vliegend personeel, dat zijn werkzaamheden verricht op de luchthaven Roissy – Charles de Gaulle (Frankrijk). 
In 2014 was Vueling strafrechtelijk veroordeeld, omdat dit vliegend personeel niet was aangesloten bij de 
Franse sociale zekerheid. Dat personeel was aangesloten bij de Spaanse sociale zekerheid en was onder de 
regeling voor detachering van werknemers geplaatst. De Franse strafrechtelijke instanties hadden de bij het 
bevoegde Spaanse orgaan verkregen E 101-verklaringen buiten beschouwing gelaten, omdat zij van oordeel 
waren dat deze verklaringen, die waren verstrekt op grond van artikel 14, punt 1, onder a), van verordening 
nr. 1408/71, dat de detachering van werknemers betreft287, hadden moeten worden afgegeven op grond van 
artikel 14, punt 2, onder a),  i), van die verordening288, zodat de Franse socialezekerheidswetgeving op het 
betrokken personeel had moeten worden toegepast. Volgens deze rechterlijke instanties had Vueling zich 
schuldig gemaakt aan socialezekerheidsfraude. 

In casu hadden de bij de verwijzende rechters tegen Vueling ingeleide civiele procedures betrekking op 
dezelfde feiten. Zowel de Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile 
(CRPNPAC; pensioenkas voor het in de burgerluchtvaart tewerkgestelde vliegend personeel) als een voormalige 
piloot van Vueling stelde schade te hebben geleden door het feit dat het vliegend personeel niet in Frankrijk 
was aangesloten. In deze omstandigheden vroegen de verwijzende rechters zich af of de strafrechtelijke 
instanties bevoegd waren om het bestaan van fraude vast te stellen en de E 101-verklaringen buiten 
beschouwing te laten, alsook welke gevolgen deze strafrechtelijke veroordeling had voor de vorderingen tot 
schadevergoeding.

Wat in de eerste plaats de bevoegdheid van een rechterlijke instantie van de lidstaat van ontvangst betreft 
om het bestaan van fraude vast te stellen en E 101-verklaringen buiten beschouwing te laten, heeft het Hof 
om te beginnen benadrukt dat de Franse socialezekerheidsorganen en rechterlijke instanties in casu 
redelijkerwijs hadden kunnen aannemen dat zij beschikten over concrete aanwijzingen die erop duidden dat 
de betrokken E 101-verklaringen op frauduleuze wijze waren verkregen of ingeroepen, aangezien het betrokken 
vliegend personeel in werkelijkheid onder artikel 14, punt 2, onder a), i), van verordening nr. 1408/71 viel en 
dus had moeten worden onderworpen aan de Franse socialezekerheidsregeling. Het Hof heeft evenwel 
gepreciseerd dat de organen of rechterlijke instanties van de lidstaat van ontvangst niet louter op basis van 
deze aanwijzingen definitief kunnen vaststellen dat er sprake is van fraude en de verklaringen buiten 
beschouwing kunnen laten. Zolang de E 101-verklaring door het orgaan van afgifte niet is ingetrokken of 
ongeldig is verklaard, heeft zij immers bindende werking. Indien het bevoegde orgaan van de lidstaat van 
ontvangst eraan twijfelt of een verklaring terecht is afgegeven, moet het, in het kader van de dialoogprocedure 

287|  Volgens deze bepaling blijft op degene die op het grondgebied van een lidstaat werkzaamheden in loondienst verricht voor een 
onderneming waaraan hij normaal verbonden is, en door deze onderneming gedetacheerd wordt op het grondgebied van een 
andere lidstaat teneinde aldaar voor haar rekening arbeid te verrichten, de wetgeving van eerstbedoelde lidstaat van toepassing. 

288|  Deze bepaling ziet op werknemers die als leden van het vliegend personeel van een onderneming die internationaal vervoer van 
personen verricht, hun werkzaamheden uitoefenen op het grondgebied van twee of meer lidstaten en werkzaam zijn bij een filiaal 
dat die onderneming heeft opgericht op het grondgebied van een andere lidstaat dan die waar zich haar hoofdkantoor bevindt.
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van artikel 84 bis, lid 3, van verordening nr. 1408/71, contact opnemen met het orgaan van de lidstaat van 
afgifte. Het orgaan van afgifte moet dan de gegrondheid van deze afgifte opnieuw onderzoeken en de 
verklaring in voorkomend geval intrekken.

Het Hof heeft benadrukt dat juist bij een vermoeden van fraude de toepassing van deze dialoogprocedure 
van bijzonder belang is. Bij het bestaan van concrete aanwijzingen van fraude mag het bevoegde orgaan van 
de lidstaat van ontvangst dus niet eenzijdig vaststellen dat er sprake is van dergelijke fraude, maar moet dit 
orgaan de dialoogprocedure zo snel mogelijk inleiden. Ook de rechterlijke instanties mogen niet voorbijgaan 
aan deze procedure. Zij mogen het bestaan van fraude slechts vaststellen en de E 101-verklaringen slechts 
buiten beschouwing laten na zich ervan te hebben vergewist dat de dialoogprocedure onverwijld is ingeleid 
en dat het orgaan van afgifte heeft nagelaten een heroverweging te verrichten alsmede binnen een redelijke 
termijn standpunt in te nemen over de door het bevoegde orgaan van de lidstaat van ontvangst verstrekte 
gegevens en de verklaringen in voorkomend geval nietig te verklaren of in te trekken. Indien de rechterlijke 
instantie vaststelt dat de dialoogprocedure niet is ingeleid, moet zij alle rechtsmiddelen waarover zij beschikt 
aanwenden om ervoor te zorgen dat het bevoegde orgaan van de lidstaat van ontvangst de procedure inleidt. 

In de tweede plaats heeft het Hof zich gebogen over de vraag of de vaststelling van fraude door een strafrechter 
die in strijd met het Unierecht niet heeft nagegaan of de dialoogprocedure was ingeleid, bindende werking 
heeft jegens een civiele rechter die het beginsel van de gebondenheid van de civiele rechter aan een in kracht 
van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak in principe dient te eerbiedigen. Hoewel het Hof het belang 
van het beginsel van het gezag van gewijsde erkent, is het van oordeel dat het beginsel van doeltreffendheid 
van het Unierecht eraan in de weg staat dat de civiele rechter gebonden is aan de feitelijke vaststellingen en 
de juridische kwalificaties en uitlegging die door de strafrechter in strijd met het Unierecht zijn verricht. 

Ofschoon de door de strafrechters uitgesproken veroordeling van de werkgever niet ter discussie kan worden 
gesteld, ondanks het feit dat zij onverenigbaar is met het Unierecht, kunnen dus noch deze veroordeling, 
noch de definitieve vaststelling van fraude en de juridische uitlegging die in strijd met het Unierecht zijn 
verricht, voor de civiele rechter een grond vormen om de vorderingen tot schadevergoeding die zijn ingesteld 
door de slachtoffers van de handelingen van die werkgever, toe te wijzen.

Tot slot moeten hier ook nog de arresten van 8 december 2020, Hongarije/Parlement en Raad (C-620/18, 
EU:C:2020:1001) en Polen/Parlement en Raad (C-626/18, EU:C:2020:1000)289, worden vermeld, waarin het 
Hof zich heeft uitgesproken over de detachering van werknemers in het licht van richtlijn 96/71, zoals gewijzigd 
bij richtlijn 2018/957.290

6. Coördinatie van de socialezekerheidsstelsels

In zijn arrest AFMB (C-610/18, EU:C:2020:565) van 16 juli 2020 heeft de Grote kamer van het Hof geoordeeld 
dat de werkgever – in de zin van verordening nr. 1408/71 en verordening nr. 883/2004291 – van een internationaal 
vrachtwagenchauffeur de onderneming is die het feitelijke gezag over hem uitoefent, die feitelijk de 

289|  Deze arresten zijn besproken in deel VII.4 „Vrijheid van dienstverrichting en terbeschikkingstelling van werknemers”.

290|  Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van 
werknemers met het oog op het verrichten van diensten (PB 1997, L 18, blz. 1).

291|  Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels (PB 2004, L 166, blz. 1), zoals gewijzigd bij verordening (EU) nr. 465/2012 van het Europees Parlement en 
de Raad van 22 mei 2012 (PB 2012, L 149, blz. 4), met name artikel 13, lid 1, onder b), ervan.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:1001
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:1000
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:565
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overeenkomstige loonkosten draagt en die feitelijk bevoegd is om hem te ontslaan, en niet de onderneming 
waarmee die vrachtwagenchauffeur een arbeidsovereenkomst heeft gesloten en die in deze overeenkomst 
formeel wordt aangewezen als zijn werkgever.

In het hoofdgeding had AFMB Ltd (hierna: „AFMB”), een in Cyprus gevestigde vennootschap, met in Nederland 
gevestigde vervoersondernemingen overeenkomsten gesloten waarbij zij zich ertoe verbond om tegen 
betaling van een commissie voor rekening en risico van die ondernemingen te zorgen voor het beheer van 
hun vrachtwagens. Tevens had AFMB arbeidsovereenkomsten gesloten met internationaal vrachtwagenchauffeurs 
die in Nederland wonen. In die overeenkomsten was zij aangewezen als hun werkgever. De betrokken 
vrachtwagenchauffeurs verrichtten hun werkzaamheden voor rekening van de vervoersondernemingen in 
twee of meer lidstaten en zelfs in een of meer staten van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA).

AFMB en de chauffeurs waren opgekomen tegen besluiten van de Raad van bestuur van de Sociale 
Verzekeringsbank (hierna: „SVB”) waarbij de Nederlandse socialezekerheidswetgeving van toepassing was 
verklaard op die chauffeurs. AFMB en de chauffeurs waren namelijk van mening dat AFMB moest worden 
aangemerkt als werkgever van deze chauffeurs en dat de Cypriotische wetgeving van toepassing was omdat 
AFMB zijn zetel heeft in Cyprus, terwijl volgens de SVB de Nederlandse wetgeving van toepassing was aangezien 
enkel de in Nederland gevestigde vervoersondernemingen als werkgevers van die chauffeurs dienden te 
worden aangemerkt.

Tegen deze achtergrond had de verwijzende rechter het Hof verzocht om te verduidelijken wie moest worden 
beschouwd als „werkgever” van de betrokken chauffeurs, de vervoersondernemingen dan wel AFMB. Volgens 
hem was deze vraag bepalend voor de vaststelling van de toepasselijke nationale socialezekerheidswetgeving. 
Krachtens verordening nr. 1408/71 en verordening nr. 883/2004 zijn personen, zoals de betrokken chauffeurs, 
die hun werkzaamheden in twee of meer lidstaten verrichten zonder in hoofdzaak werkzaam te zijn op het 
grondgebied van de lidstaat waar zij wonen, voor de sociale zekerheid namelijk onderworpen aan de wetgeving 
van de lidstaat waar zich de zetel of het domicilie van de werkgever bevindt.

Het Hof heeft allereerst opgemerkt dat in verordening nr. 1408/71 en verordening nr. 883/2004 nergens ter 
bepaling van de betekenis van de begrippen „werkgever” en „personeel” naar de nationale wetgevingen of 
praktijken wordt verwezen. Derhalve moet aan deze begrippen een autonome en uniforme uitlegging worden 
gegeven waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met de bewoordingen waarin die begrippen zijn vervat, 
maar ook met de context van de relevante bepalingen en met de doelstelling van de regeling in kwestie.

Wat de gebezigde bewoordingen en de context betreft, heeft het Hof opgemerkt dat de verhouding tussen 
een „werkgever” en zijn „personeel” impliceert dat er tussen hen een band van ondergeschiktheid bestaat. 
Daarnaast heeft het Hof benadrukt dat rekening dient te worden gehouden met de objectieve situatie waarin 
de betrokken werknemer zich bevindt, alsook met alle omstandigheden van zijn tewerkstelling. In dit verband 
kan de sluiting van een arbeidsovereenkomst weliswaar een aanwijzing zijn dat er een band van ondergeschiktheid 
bestaat, maar kan op basis van deze omstandigheid alleen niet sluitend worden geconcludeerd dat er sprake 
is van een dergelijke band. Daarvoor dient namelijk niet alleen rekening te worden gehouden met de formeel 
in de arbeidsovereenkomst vervatte informatie, maar ook met de wijze waarop de respectieve verplichtingen 
van de werknemer en de betrokken onderneming in de praktijk worden uitgevoerd. Derhalve dient – ongeacht 
de bewoordingen van de contractdocumenten – de entiteit te worden aangewezen die het feitelijke gezag 
over de werknemer uitoefent, feitelijk de overeenkomstige loonkosten draagt en feitelijk bevoegd is om die 
werknemer te ontslaan.

Indien bij de uitlegging uitsluitend werd uitgegaan van formele overwegingen – zoals de sluiting van een 
arbeidsovereenkomst – zouden ondernemingen de plaats die relevant moet worden geacht voor de vaststelling 
van de toepasselijke nationale socialezekerheidswetgeving, kunnen wijzigen zonder dat deze wijziging in 
werkelijkheid strookt met de doelstelling van verordening nr. 1408/71 en verordening nr. 883/2004, namelijk 
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te waarborgen dat het recht op vrij verkeer van werknemers daadwerkelijk kan worden uitgeoefend. Het bij 
deze verordeningen ingevoerde stelsel beoogt weliswaar uitsluitend de coördinatie van de nationale 
socialezekerheidswetgevingen te bevorderen, maar de met die verordeningen nagestreefde doelstelling zou 
niettemin in gevaar kunnen worden gebracht indien de gekozen uitlegging erop neer zou komen dat het voor 
ondernemingen gemakkelijker wordt gemaakt om van louter kunstmatige constructies gebruik te maken 
teneinde de Unieregeling aan te wenden met als enig oogmerk voordeel te trekken van de verschillen tussen 
de nationale regelingen.

In casu heeft het Hof vastgesteld dat de chauffeurs tijdens de aan de orde zijnde tijdvakken lijken te hebben 
behoord tot het personeel van de vervoersondernemingen en dat deze ondernemingen hun werkgever 
waren, zodat de Nederlandse socialezekerheidswetgeving op hen van toepassing lijkt te zijn, wat niettemin 
door de verwijzende rechter dient te worden nagegaan. Voordat de arbeidsovereenkomsten met AFMB 
werden gesloten, waren die chauffeurs namelijk door de vervoersondernemingen zelf geselecteerd, en na 
de sluiting van die overeenkomsten hebben zij hun werkzaamheden verricht voor rekening en risico van die 
ondernemingen. Voorts werden de loonkosten voor de betrokken chauffeurs de facto, via de aan AFMB 
betaalde commissie, gedragen door de vervoersondernemingen. Ten slotte leken de vervoersondernemingen 
feitelijk bevoegd te zijn om die chauffeurs te ontslaan en was een deel van hen reeds als werknemer in dienst 
van die ondernemingen voordat zij met AFMB arbeidsovereenkomsten sloten.

XVIII. Consumentenbescherming

Op het gebied van consumentenbescherming zijn drie arresten vermeldenswaard, die over de uitlegging 
van richtlijn 93/13292 (hierna: „richtlijn betreffende oneerlijke bedingen”) gaan. Het eerste arrest heeft 
betrekking op de uitlegging van de uitsluiting van contractuele bedingen waarin dwingende wettelijke of 
bestuursrechtelijke bepalingen zijn overgenomen en op de bevoegdheden van de nationale rechter in het 
kader van de toetsing van de transparantie en de vaststelling van het eventuele oneerlijke karakter van een 
contractueel beding. Het tweede arrest gaat over de omvang van de ambtshalve door de nationale rechter 
te verrichten toetsing van het eventuele oneerlijke karakter van een contractueel beding en over de verplichting 
van deze rechter om in het kader van dat onderzoek maatregelen van instructie vast te stellen. In het derde 
arrest staat de uitlegging van het begrip „consument” centraal.293

In het arrest Gómez del Moral Guasch (C-125/18, EU:C:2020:138) van 3 maart 2020 heeft de Grote kamer van 
het Hof geoordeeld dat het beding in een tussen een consument en een kredietverstrekker gesloten 
hypotheekovereenkomst volgens hetwelk de door de consument te betalen rentevoet varieert naargelang 
van de op hypothecaire leningen van de Spaanse spaarbanken gebaseerde referentie-index (hierna: „referentie-
index”), waarin het Spaanse recht voorziet, binnen de werkingssfeer van de richtlijn betreffende oneerlijke 
bedingen valt. In dit beding zijn namelijk geen dwingende wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen 
overgenomen in de zin van artikel 1, lid 2, van die richtlijn. Het Hof heeft tevens verduidelijkt dat de Spaanse 
rechters moesten nagaan of een dergelijk beding duidelijk en begrijpelijk is, ongeacht of het Spaanse recht 

292|  Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (PB 1993, L 95, 
blz. 29).

293|  In dit deel moet ook nog het arrest van 11 juni 2020, Transportes Aéreos Portugueses (C-74/19, EU:C:2020:460), worden vermeld, 
dat betrekking heeft op de vrijstelling van de op de luchtvaartmaatschappij rustende verplichting om passagiers te compenseren 
in geval van een buitengewone omstandigheid en met name op het begrip „redelijke maatregelen” die deze maatschappij moet 
hebben getroffen om van deze verplichting te zijn vrijgesteld. Dit arrest is besproken in deel XI „Vervoer”.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:138
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:460
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gebruik had gemaakt van de in artikel 4, lid 2, van de richtlijn betreffende oneerlijke bedingen aan de lidstaten 
geboden mogelijkheid om te bepalen dat de beoordeling van het oneerlijke karakter van een beding met 
name geen betrekking heeft op de bepaling van het eigenlijke voorwerp van de overeenkomst. Tot slot 
overwoog het Hof dat, indien die rechters tot de conclusie waren gekomen dat dit beding oneerlijk was, zij 
– om de consument te beschermen tegen uiterst nadelige consequenties die uit de nietigheid van de 
leningsovereenkomst kunnen voortvloeien – die index hadden kunnen vervangen door de aanvullende index 
waarin het Spaanse recht voorziet.

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van een verzoek om een prejudiciële beslissing van de Juzgado de 
Primera Instancia n° 38 de Barcelona (rechtbank in eerste aanleg nr. 38 Barcelona, Spanje). Marc Gómez del 
Moral Guasch had bij die rechter beroep ingesteld, waarbij hij aanvoerde dat een beding betreffende de over 
het kapitaal verschuldigde variabele rentevoet dat was opgenomen in de hypotheekovereenkomst die hij 
met de bank Bankia SA had gesloten, oneerlijk was. Volgens dit beding varieert de door de consument te 
betalen rentevoet naargelang van de referentie-index. Deze referentie-index is vastgelegd in de nationale 
regeling en kan door de kredietinstellingen worden toegepast op hypothecaire leningen. De Spaanse rechter 
had er echter op gewezen dat de indexering van de variabele rente die wordt berekend op basis van de 
referentie-index minder gunstig was dan die welke wordt berekend op basis van de gemiddelde rentevoet 
van de Europese interbancaire markt (Euribor-index), die wordt gebruikt in 90 % van de in Spanje aangegane 
hypothecaire leningen, en extra kosten van 18 000 tot 21 000 EUR per lening met zich meebrengt.

In de eerste plaats heeft het Hof in herinnering gebracht dat bedingen waarin wettelijke of bestuursrechtelijke 
bepalingen zijn overgenomen, van de werkingssfeer van de richtlijn zijn uitgesloten.294 Het Hof merkte echter 
op dat, onder voorbehoud van verificatie door de Spaanse rechter, de in casu toepasselijke nationale regeling 
niet verplichtte om voor leningen met een variabele rentevoet een officiële referentie-index te gebruiken, 
maar enkel de voorwaarden vaststelde waaraan „referentie-indices of -rentevoeten” moesten voldoen om 
door kredietinstellingen te kunnen worden gebruikt. Het Hof heeft geoordeeld dat een beding in een 
hypotheekovereenkomst waarin is bepaald dat de op de lening toepasselijke rentevoet gebaseerd is op een 
van de officiële referentie-indices waarin de nationale regeling voorziet en die door de kredietinstellingen 
op hypothecaire leningen kunnen worden toegepast, binnen de werkingssfeer van de richtlijn valt, wanneer 
die regeling noch voorziet in de dwingende toepassing van die index, los van de keuze van de overeenkomstsluitende 
partijen, noch in de aanvullende toepassing ervan wanneer die partijen geen andere regeling zijn 
overeengekomen.

In de tweede plaats heeft het Hof zich gebogen over de bevoegdheden van de nationale rechter tot toetsing 
van de transparantie van een beding dat betrekking heeft op het eigenlijke voorwerp van de overeenkomst. 
Artikel 4, lid 2, van de richtlijn bepaalt in dat verband dat de beoordeling van het oneerlijke karakter van 
bedingen met name geen betrekking heeft op de bepaling van het eigenlijke voorwerp van de overeenkomst, 
voor zover die bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd.295 De Spaanse rechter vroeg zich af of 
een nationale rechter, zelfs wanneer deze bepaling van de richtlijn niet in nationaal recht is omgezet, kan 
nagaan of een beding als het onderhavige voldoet aan het in de richtlijn gestelde vereiste van transparantie. 
In dat verband heeft het Hof benadrukt dat contractuele bedingen steeds duidelijk en begrijpelijk opgesteld 
moeten zijn.296 Dit vereiste is volgens het Hof van toepassing, ook wanneer een beding binnen de werkingssfeer 

294|  Artikel 1, lid 2, van de richtlijn betreffende oneerlijke bedingen.

295|  Artikel 4, lid 2, van de richtlijn betreffende oneerlijke bedingen, dat ziet op bedingen die betrekking hebben op het eigenlijke voorwerp 
van de overeenkomst of op de gelijkwaardigheid van enerzijds de prijs of vergoeding en anderzijds de als tegenprestatie te leveren 
goederen of te verrichten diensten.

296|  Artikel 5 van de richtlijn betreffende oneerlijke bedingen.
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van artikel 4, lid 2, van de richtlijn valt en zelfs wanneer de betrokken lidstaat, in casu Spanje, die bepaling 
niet in zijn rechtsorde heeft omgezet. Hieruit volgt dat een rechter van een lidstaat steeds dient na te gaan 
of een contractueel beding dat betrekking heeft op het eigenlijke voorwerp van de overeenkomst duidelijk 
en begrijpelijk is.

In de derde plaats heeft het Hof geoordeeld dat een in een hypotheekovereenkomst opgenomen beding 
waarin een variabele rentevoet wordt vastgesteld slechts kan voldoen aan het vereiste van transparantie in 
de zin van de richtlijn297, wanneer het niet alleen formeel en grammaticaal begrijpelijk is, maar tevens een 
normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument in staat stelt om te 
begrijpen hoe die rentevoet concreet wordt berekend en om aldus op basis van duidelijke en begrijpelijke 
criteria de – mogelijk aanzienlijke – economische gevolgen van een dergelijk beding voor zijn financiële 
verplichtingen in te schatten. In dit verband is het bijzonder van belang dat de voornaamste gegevens met 
betrekking tot de berekening van de rentevoet gemakkelijk toegankelijk zijn voor eenieder die een hypothecaire 
lening wil aangaan, doordat de berekeningswijze van die rentevoet wordt gepubliceerd in het publicatieblad 
van de betrokken lidstaat, en dat de kredietverstrekker aan de consument informatie verstrekt over de 
evolutie in het verleden van de index op basis waarvan die rentevoet wordt berekend.

Wat in de vierde en laatste plaats de bevoegdheden betreft van de nationale rechter die vaststelt dat een 
contractueel beding oneerlijk is in de zin van de richtlijn betreffende oneerlijke bedingen298, heeft het Hof 
erop gewezen dat deze richtlijn zich er niet tegen verzet dat de nationale rechter een oneerlijk beding in een 
tussen een kredietverstrekker en een consument gesloten overeenkomst op grond van de beginselen van 
het overeenkomstenrecht schrapt en door een nationale bepaling van aanvullend recht vervangt in gevallen 
waarin de rechter ten gevolge van de ongeldigverklaring van een dergelijk beding verplicht zou zijn om de 
overeenkomst in haar geheel nietig te verklaren, waardoor de consument zou worden geconfronteerd met 
uiterst nadelige consequenties. Een dergelijke nietigverklaring van de overeenkomst zou in beginsel immers 
tot gevolg kunnen hebben dat het gehele nog verschuldigde bedrag van de lening onmiddellijk opeisbaar 
wordt, hetgeen de financiële mogelijkheden van de consument zou kunnen overstijgen. Daardoor zouden 
eerder de belangen van de consument worden geschaad dan die van de kredietverstrekker, die er bijgevolg 
niet van zou worden weerhouden dergelijke bedingen op te nemen in de door hem voorgestelde overeenkomsten. 
In casu heeft de Spaanse wetgever sinds de sluiting van de litigieuze leningsovereenkomst een „nieuwe” 
index ingevoerd die, onder voorbehoud van verificatie door de nationale rechter, een aanvullend karakter 
heeft. Derhalve heeft het Hof geoordeeld dat de richtlijn299 er niet aan in de weg staat dat de nationale rechter 
in geval van nietigheid van een oneerlijk contractueel beding waarin een referentie-index voor de berekening 
van de variabele rente van een lening wordt vastgesteld, deze index vervangt door die nieuwe index, die van 
toepassing is wanneer de partijen bij de overeenkomst niet anders zijn overeengekomen, voor zover de 
betrokken hypotheekovereenkomst in geval van schrapping van dat oneerlijke beding niet kan voortbestaan 
en de nietigverklaring van die overeenkomst in haar geheel de consument zou blootstellen aan uiterst 
nadelige consequenties.

In het arrest Lintner (C-511/17, EU:C:2020:188) van 11 maart 2020 heeft het Hof zich gebogen over de omvang 
van de verplichting van de nationale rechter om ambtshalve te onderzoeken of contractuele bedingen van 
een tussen een consument en een verkoper gesloten leenovereenkomst in vreemde valuta mogelijkerwijs 
oneerlijk zijn, alsook om in het kader van dat onderzoek in de zin van de richtlijn oneerlijke bedingen ambtshalve 
maatregelen van instructie vast te stellen.

297|  Artikel 4, lid 2, en artikel 5 van de richtlijn betreffende oneerlijke bedingen.

298|  Artikel 6, lid 1, van de richtlijn betreffende oneerlijke bedingen.

299|  Artikel 6, lid 1, en artikel 7, lid 1, van de richtlijn betreffende oneerlijke bedingen.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:188
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Dit arrest is gewezen naar aanleiding van een verzoek om een prejudiciële beslissing van de Fővárosi 
Törvényszék (rechter voor de agglomeratie Boedapest, Hongarije).300 Györgyné Lintner had bij deze rechter 
een beroep ingesteld over het vermeend oneerlijke karakter van bepaalde bedingen in een hypothecaire 
leenovereenkomst in vreemde valuta die zij met een bank had gesloten. Op grond van deze bedingen had 
die bank het recht om die leenovereenkomst eenzijdig te wijzigen. Nadat de verwijzende rechter dat beroep 
had verworpen, werd de zaak naar aanleiding van een hoger beroep van verzoekster door de bevoegde 
appelrechter terugverwezen naar de verwijzende rechter met het oog op het ambtshalve onderzoek van de 
contractuele bedingen waarop verzoekster geen kritiek had geuit in haar aanvankelijke beroep, dat met 
name betrekking had op de notariële akte, de opzeggingsgronden en bepaalde kosten die zij had moeten 
dragen.

Om te beginnen heeft het Hof voor recht verklaard dat de rechter niet verplicht is om alle contractuele 
bedingen waartegen de betrokken consument niet is opgekomen, ambtshalve en individueel te onderzoeken 
teneinde na te gaan of zij als oneerlijk kunnen worden aangemerkt, maar enkel de bedingen moet onderzoeken 
die verband houden met het voorwerp van het geding zoals dat door de partijen is afgebakend. Aldus heeft 
het Hof duidelijk gemaakt dat dit onderzoek binnen de grenzen van het voorwerp van het geding moet blijven, 
waarbij dit voorwerp wordt begrepen als het resultaat dat de partijen met hun aanspraken nastreven, 
rekening houdend met de daartoe door de partijen ingestelde vorderingen en aangevoerde middelen. 
Bijgevolg moet de nationale rechter een contractueel beding met inachtneming van die grenzen ambtshalve 
onderzoeken om te voorkomen dat de vorderingen van de consument bij een eventueel in kracht van gewijsde 
gegane beslissing worden afgewezen hoewel zij hadden kunnen worden toegewezen indien die consument 
niet uit onwetendheid had nagelaten zich te beroepen op het oneerlijke karakter van dat beding. Voorts 
heeft het Hof benadrukt dat de nationale rechter, om te vermijden dat afbreuk wordt gedaan aan het nuttige 
effect van de bescherming die de consumenten ontlenen aan de richtlijn oneerlijke bedingen, de bij hem 
aanhangige vorderingen niet formalistisch mag opvatten, maar de inhoud van deze vorderingen juist moet 
begrijpen in het licht van de ter ondersteuning daarvan aangevoerde middelen.

Wat in de tweede plaats de uitvoering van het ambtshalve te verrichten onderzoek van het oneerlijke karakter 
van een beding betreft, heeft het Hof geoordeeld dat de nationale rechter maatregelen van instructie dient 
te nemen om het aan hem overgelegde dossier aan te vullen, en de partijen dient te verzoeken om hem met 
inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor de daartoe benodigde opheldering en documenten 
te verstrekken, wanneer de juridische en feitelijke gegevens in dat dossier ernstige twijfels doen rijzen over 
het oneerlijke karakter van bepaalde bedingen waartegen de consument niet is opgekomen maar die wel 
verband houden met het voorwerp van het geding.

In de derde en laatste plaats heeft het Hof vastgesteld dat bij de beoordeling of een aan de vorderingen van 
een consument ten grondslag liggend beding oneerlijk is, weliswaar rekening moet worden gehouden met 
alle andere bedingen van een door die consument met een verkoper gesloten overeenkomst, maar dat deze 
verplichting niet impliceert dat de aangezochte nationale rechter voor al die bedingen ambtshalve moet 
onderzoeken of zij mogelijkerwijs oneerlijk zijn.

In het arrest Condominio di Milano, via Meda (C-329/19, EU:C:2020:263) van 2 april 2020 heeft het Hof 
geoordeeld dat de richtlijn betreffende oneerlijke bedingen zich niet verzet tegen nationale rechtspraak 
waarin de wettelijke regeling ter omzetting van deze richtlijn in nationaal recht op zodanige wijze wordt 

300|  Dit verzoek om een prejudiciële beslissing maakt deel uit van een reeks zaken die bij het Hof aanhangig is gemaakt in verband met 
de Hongaarse regeling inzake consumentenkredietovereenkomsten in vreemde valuta. Zie met name arresten van het Hof van 
31 mei 2018, Sziber (C-483/16, EU:C:2018:367); 20 september 2018, OTP Bank en OTP Faktoring (C-51/17, EU:C:2018:750), en 14 maart 
2019, Dunai (C-118/17, EU:C:2019:207).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:263
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2018:367
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2018:750
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2019:207
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uitgelegd dat de daarin vervatte regels ter bescherming van consumenten van toepassing zijn op een 
overeenkomst tussen een vereniging van mede-eigenaren zoals een condominio en een verkoper, hoewel 
eerstgenoemd rechtssubject niet binnen de werkingssfeer van die richtlijn valt.

Dit arrest is gewezen in het kader van een verzoek om een prejudiciële beslissing dat was ingediend door de 
Tribunale di Milano (rechter in eerste aanleg Milaan, Italië). Een vereniging van mede-eigenaren, de condominio 
di Milano, via Meda (hierna: „condominio Meda”), vertegenwoordigd door haar beheerder, had met het bedrijf 
Eurothermo een overeenkomst voor de levering van thermische energie gesloten. Krachtens een beding in 
die overeenkomst moest de schuldenaar in geval van te late betaling vertragingsrente betalen tegen een 
rentevoet van 9,25 % vanaf het verstrijken van de termijn voor de betaling van het saldo. De condominio 
Meda was bij de verwijzende rechter opgekomen tegen een bevel tot betaling van de krachtens dat beding 
verschuldigde vertragingsrente. De vereniging betoogde dat het beding oneerlijk was en dat zij de hoedanigheid 
van consument had in de zin van de richtlijn betreffende oneerlijke bedingen. De verwijzende rechter meende 
dat dit beding in het onderhavige geval oneerlijk was, maar had er twijfels over of er bij een vereniging van 
mede-eigenaren, zoals de condominio in het Italiaanse recht, sprake kan zijn van een consument in de zin 
van de richtlijn.

In de eerste plaats heeft het Hof met betrekking tot het begrip „consument”301 in herinnering gebracht dat 
een persoon slechts onder dit begrip valt indien aan twee cumulatieve voorwaarden is voldaan, te weten 
dat het om een natuurlijke persoon gaat en dat deze persoon zijn activiteit voor andere dan bedrijfs- of 
beroepsdoelen uitoefent. Wat de eerste van deze voorwaarden betreft, heeft het Hof vastgesteld dat bij de 
huidige stand van het recht van de Europese Unie het begrip „eigendom” niet is geharmoniseerd op het 
niveau van de Unie en dat er verschillen tussen de lidstaten kunnen blijven bestaan. Het Hof heeft gepreciseerd 
dat de lidstaten dus vrij blijven om de vereniging van mede-eigenaren in hun respectieve nationale rechtsorden 
al dan niet als „rechtspersoon” te beschouwen. Bijgevolg heeft het Hof geoordeeld dat een vereniging van 
mede-eigenaren als de condominio in het Italiaanse recht niet aan de eerste voorwaarde voldoet en derhalve 
niet onder het begrip „consument” valt, zodat de overeenkomst tussen deze vereniging van mede-eigenaren 
en een verkoper is uitgesloten van de werkingssfeer van de richtlijn betreffende oneerlijke bedingen.

In de tweede plaats heeft het Hof onderzocht of nationale rechtspraak waarin de regels ter bescherming 
van consumenten worden toegepast op een overeenkomst tussen een condominio en een verkoper, in 
overeenstemming is met de logica van het stelsel van consumentenbescherming binnen de Unie. In dit 
verband heeft het Hof in herinnering gebracht dat met de richtlijn betreffende oneerlijke bedingen slechts 
een gedeeltelijke en minimale harmonisatie van de nationale regelingen inzake oneerlijke bedingen tot stand 
wordt gebracht waarbij aan de lidstaten de mogelijkheid wordt gelaten om in een hoger beschermingsniveau 
voor de consument te voorzien door middel van strengere nationale voorschriften, op voorwaarde dat deze 
verenigbaar zijn met het VWEU302. Zo heeft het Hof beklemtoond dat rechtspraak op grond waarvan met het 
oog op een betere bescherming van de consument de werkingssfeer van die bescherming is uitgebreid tot 
een rechtssubject als de condominio in het Italiaanse recht, die volgens het nationale recht geen natuurlijke 
persoon is en dus niet onder het begrip „consument” in de zin van de richtlijn betreffende oneerlijke bedingen 
valt, strookt met het met de richtlijn nagestreefde doel van bescherming van de consument. Een dergelijke 
uitlegging moet niettemin een hoger niveau van bescherming van de consument verzekeren en mag geen 
afbreuk doen aan de bepalingen van de Verdragen.

301|  Artikel 2, onder b), van de richtlijn betreffende oneerlijke bedingen.

302|  Artikel 169, lid 4, VWEU; overweging 12 en artikel 8 van de richtlijn betreffende oneerlijke bedingen.
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XIX. Milieu

1.  Milieueffectbeoordeling van bepaalde projecten en programma’s

In het arrest A e.a. (Windturbines te Aalter en Nevele) (C-24/19, EU:C:2020:503) van 25 juni 2020 heeft het 
Hof (Grote kamer) richtlijn 2001/42303 uitgelegd, waarbij het belangrijke verduidelijkingen heeft verstrekt 
over de maatregelen waarvoor de bij deze richtlijn voorgeschreven beoordeling moet worden uitgevoerd en 
over de gevolgen van het ontbreken van die beoordeling.

Het Hof werd om uitlegging van richtlijn 2001/42 verzocht in het kader van een geding tussen enerzijds de 
buurtbewoners van een site op het grondgebied van de gemeenten Aalter en Nevele (België) waarop een 
windturbinepark zou worden gebouwd, en anderzijds de Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van 
het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen (België), over de afgifte door deze autoriteit 
van een stedenbouwkundige vergunning voor de bouw en exploitatie van vijf windturbines (hierna: „litigieuze 
vergunning”). Deze vergunning werd op 30 november 2016 verleend onder met name de voorwaarde dat 
werd voldaan aan bepaalde vereisten van een besluit van de Vlaamse Regering en een omzendbrief over de 
bouw en exploitatie van windturbines.

Ter ondersteuning van het beroep tot nietigverklaring van de litigieuze vergunning dat bij de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen (België) werd ingesteld, voerden verzoekers met name aan dat inbreuk was gemaakt 
op richtlijn 2001/42, omdat er voor het besluit en de omzendbrief op basis waarvan de vergunning was 
verleend, geen milieubeoordeling was verricht. De autoriteit die de litigieuze vergunning had afgegeven, 
meende van haar kant dat het besluit en de omzendbrief in kwestie niet aan een dergelijke beoordeling 
moesten worden onderworpen.

In zijn arrest heeft het Hof in herinnering gebracht dat richtlijn 2001/42 ziet op plannen en programma’s, 
alsook op de wijzigingen ervan, die door een instantie van een lidstaat worden opgesteld of vastgesteld, voor 
zover zij „door wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen zijn voorgeschreven”304. Bovendien stelt deze 
richtlijn de verplichting om een bepaald plan of programma aan een milieubeoordeling te onderwerpen 
afhankelijk van de voorwaarde dat het gaat om een plan of programma dat aanzienlijke milieueffecten kan 
hebben305.

Wat ten eerste het begrip „plannen en programma’s die door wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen 
zijn voorgeschreven” betreft, heeft het Hof geoordeeld dat dit begrip ook ziet op een besluit en een omzendbrief 
die door de regering van een gefedereerde eenheid van een lidstaat zijn vastgesteld en die elk verschillende 
bepalingen over de bouw en exploitatie van windturbines bevatten.

Uit de vaste rechtspraak van het Hof blijkt immers dat plannen en programma’s waarvan de vaststelling is 
geregeld in nationale wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen waarin de voor de vaststelling van deze 
plannen en programma’s bevoegde autoriteiten zijn aangegeven en de procedure voor de opstelling ervan 

303|  Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor 
het milieu van bepaalde plannen en programma’s (PB 2001, L 197, blz. 30).

304|  Artikel 2, onder a), van richtlijn 2001/42.

305|  Artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/42.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:503
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is bepaald, moeten worden aangemerkt als „voorgeschreven” in de zin en voor de toepassing van de richtlijn 
2001/42.306 Een maatregel geldt dus als „voorgeschreven” wanneer de bevoegdheid om hem vast te stellen 
haar rechtsgrondslag in een dergelijke bepaling vindt, ook al bestaat er strikt genomen geen enkele verplichting 
om de maatregel te nemen.307

Het Hof, dat door de verwijzende rechter en het Verenigd Koninkrijk werd verzocht om die rechtspraak te 
heroverwegen, heeft om te beginnen benadrukt dat indien de voorwaarde van artikel 2, onder a), tweede 
streepje, van richtlijn 2001/42 alleen betrekking zou hebben op „plannen en programma’s” die verplicht 
moeten worden vastgesteld, de draagwijdte van dit begrip onbeduidend zou dreigen te worden en de nuttige 
werking van deze bepaling niet zou kunnen worden verzekerd. Gezien de uiteenlopende situaties en de 
verscheidenheid aan praktijken van de nationale autoriteiten is de vaststelling van plannen, programma’s 
of wijzigingen ervan immers vaak noch algemeen verplicht, noch volledig overgelaten aan de discretionaire 
bevoegdheid van de bevoegde autoriteiten. Het hoge milieubeschermingsniveau dat richtlijn 2001/42 beoogt 
te waarborgen door plannen en programma’s met mogelijkerwijs aanzienlijke milieueffecten aan een 
milieubeoordeling te onderwerpen, strookt bovendien met de vereisten die de Verdragen en het Handvest 
stellen op het gebied van bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu308. Deze doelstellingen 
zouden in gevaar kunnen komen door een restrictieve opvatting die een lidstaat de mogelijkheid geeft om 
zich te onttrekken aan de milieubeoordelingsplicht door de vaststelling van plannen of programma’s 
doelbewust niet verplicht te maken. Tot slot heeft het Hof erop gewezen dat de ruime uitlegging van het 
begrip „plannen en programma’s” ook in overeenstemming is met de internationale verbintenissen van de 
Unie309.

Vervolgens is het Hof ingegaan op de vraag of het besluit en de omzendbrief in kwestie voldeden aan de 
voorwaarde van artikel 2, onder a), tweede streepje, van richtlijn 2001/42. Het heeft er dienaangaande op 
gewezen dat het besluit krachtens een wettelijke machtiging was vastgesteld door de Vlaamse Regering, dat 
wil zeggen de uitvoerende macht van een Belgische gefedereerde eenheid. Onder voorbehoud van de door 
de nationale rechter te verrichten verificaties met betrekking tot de juiste juridische aard en de precieze 
teneur van de omzendbrief, heeft het Hof uiteengezet dat deze omzendbrief, die de beoordelingsbevoegdheid 
van de bevoegde autoriteiten beoogt te regelen, eveneens door de Vlaamse Regering was opgesteld en de 
bepalingen van dat besluit wijzigde door ze verder uit te werken of ervan af te wijken. Het Hof is bijgevolg 
tot de slotsom gekomen dat het besluit en, onder voorbehoud van deze verificaties, de omzendbrief onder 
het begrip „plannen en programma’s” vallen, aangezien zij als „voorgeschreven” moeten worden aangemerkt 
in de zin van richtlijn 2001/42.

Wat ten tweede de vraag betreft of het besluit en de omzendbrief op grond van richtlijn 2001/42 aan een 
milieubeoordeling moesten worden onderworpen omdat zij aanzienlijke milieueffecten konden hebben, 
heeft het Hof geoordeeld dat deze handelingen, die elk verschillende bepalingen bevatten over de bouw en 
exploitatie van windturbines, waaronder maatregelen inzake slagschaduw, veiligheid en geluidsnormen, 
plannen en programma’s vormen waarvoor een dergelijke beoordeling moet worden verricht.

306|  Arresten van het Hof van 22 maart 2012, Inter-Environnement Bruxelles e.a. (C-567/10, EU:C:2012:159, punt 31); 7 juni 2018,  
Thybaut e.a. (C-160/17, EU:C:2018:401, punt 43), en 12 juni 2019, Terre wallonne (C-321/18, EU:C:2019:484, punt 34).

307|  Arrest van het Hof van 7 juni 2018, Inter-Environnement Bruxelles e.a. (C-671/16, EU:C:2018:403, punten 38-40).

308|  Artikel 3, lid 3, VEU, artikel 191, lid 2, VWEU, en artikel 37 van het Handvest.

309|  Zoals die met name blijken uit artikel 2, lid 7, van het Verdrag inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband, 
ondertekend te Espoo (Finland) op 26 februari 1991.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2012:159
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2018:401
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2019:484
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2018:403
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Het Hof heeft dienaangaande verklaard dat de voorschriften van het besluit en de omzendbrief over de 
installatie en exploitatie van windturbines een voldoende groot belang en een voldoende ruime reikwijdte 
hebben om de voorwaarden te bepalen waaronder een vergunning kan worden verleend voor de oprichting 
en exploitatie van windturbineparken, die onmiskenbaar gevolgen hebben voor het milieu. Het heeft daaraan 
toegevoegd dat aan deze uitlegging niet wordt afgedaan door de bijzondere juridische aard van de omzendbrief.

Wat ten derde en ten slotte de mogelijkheid betreft om de gevolgen van deze handelingen en deze vergunning, 
die in strijd met richtlijn 2001/42 zijn vastgesteld, te handhaven, heeft het Hof eraan herinnerd dat de lidstaten 
verplicht zijn de onwettige gevolgen van een dergelijke schending van het Unierecht ongedaan te maken. 
Het heeft onderstreept dat, gezien het vereiste van uniforme toepassing van dit recht, enkel het Hof, bij wijze 
van uitzondering en om dwingende redenen van algemeen belang, de voorlopige opschorting kan toestaan 
van het effect van de geschonden bepaling van Unierecht – namelijk terzijdestelling van het ermee strijdige 
nationale recht –, voor zover een nationale regeling de nationale rechter machtigt om bepaalde gevolgen 
van dergelijke handelingen te handhaven in het kader van het bij hem aanhangige geding. Het Hof heeft dan 
ook geoordeeld dat in een situatie als die van het hoofdgeding de nationale rechter de gevolgen van het 
besluit, de omzendbrief en de op basis daarvan verleende vergunning slechts mag handhaven indien het 
interne recht dit toestaat in het kader van het bij hem aanhangige geding en de nietigverklaring van de 
vergunning aanzienlijke gevolgen zou kunnen hebben voor de elektriciteitsvoorziening in – in casu – België. 
Bovendien mag deze eventuele handhaving hoe dan ook niet langer duren dan strikt noodzakelijk is om een 
einde te maken aan die onrechtmatigheid. Het staat in voorkomend geval aan de nationale rechter om deze 
beoordeling in het hoofdgeding te verrichten.

2. Grenswaarden voor concentraties van PM10-microdeeltjes

Bij het op 10 november gewezen 2020 arrest Commissie/Italië (Grenswaarden – PM10) (C-644/18, EU:C:2020:895) 
heeft het Hof (Grote kamer) het beroep wegens niet-nakoming toegewezen waarin de Italiaanse Republiek 
werd verweten dat zij de krachtens het Unierecht op haar rustende verplichtingen niet was nagekomen door 
de grenswaarden voor concentraties van PM10-microdeeltjes te overschrijden.

In 2014 had de Europese Commissie een niet-nakomingsprocedure tegen de Italiaanse Republiek ingeleid, 
omdat deze lidstaat volgens haar de door richtlijn 2008/50310 (hierna: „richtlijn luchtkwaliteit”) voorgeschreven 
grenswaarden voor PM10-deeltjes in een aantal zones van haar grondgebied systematisch en voortdurend 
overschreed.

De Commissie was namelijk van mening dat de Italiaanse Republiek de dag- en jaargrenswaarden voor PM10-
deeltjes die van toepassing waren krachtens artikel 13, lid 1, van de „richtlijn luchtkwaliteit”, gelezen in 
samenhang met bijlage XI daarbij, in de betrokken zones sinds 2008 systematisch en voortdurend had 
overschreden. Voorts stelde de Commissie dat de Italiaanse Republiek niet had voldaan aan haar verplichting 
om overeenkomstig artikel 23, lid 1, van die richtlijn, gelezen in samenhang met bijlage XV erbij, passende 
maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de grenswaarden voor PM10-deeltjes in alle betrokken zones 
werden nageleefd.

Aangezien de Commissie de uitleg die de Italiaanse Republiek hierover in de precontentieuze procedure had 
verschaft, onvoldoende achtte, heeft zij op 13 oktober 2018 bij het Hof een beroep wegens niet-nakoming 
ingesteld. 

310|  Richtlijn 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor 
Europa (PB 2008, L 152, blz. 1).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:895
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In de eerste plaats heeft het Hof de grief inzake de systematische en voortdurende schending van artikel 13, 
lid 1, van de „richtlijn luchtkwaliteit”, gelezen in samenhang met bijlage XI erbij, gegrond verklaard op basis 
van de gegevens die de Commissie voor de door de procedure bestreken periodes en zones heeft aangevoerd. 
Het Hof herinnerde er in dit verband eerst en vooral aan dat de overschrijding van de grenswaarden voor 
PM10-deeltjes op zich al volstond om vast te stellen dat inbreuk was gemaakt op de hierboven vermelde 
bepalingen van die richtlijn. In dit geval stelde het Hof vast dat de dag- en jaargrenswaarden voor PM10-
deeltjes van 2008 tot en met 2017 in de betreffende zones zeer regelmatig waren overschreden. Het feit dat 
de grenswaarden in kwestie tijdens bepaalde jaren van de onderzochte periode niet werden overschreden, 
staat in een dergelijke situatie volgens het Hof niet in de weg aan de vaststelling dat de betrokken bepalingen 
systematisch en voortdurend zijn overtreden. Volgens de definitie die in de „richtlijn luchtkwaliteit” van het 
begrip „grenswaarde” wordt gegeven, moet deze waarde, om schadelijke gevolgen voor de menselijke 
gezondheid en/of het milieu in zijn geheel te voorkomen of te verminderen, namelijk binnen een bepaalde 
termijn worden bereikt en mag ze, zodra ze is bereikt, niet meer worden overschreden. Wanneer een 
systematische en voortdurende overschrijding is vastgesteld, zoals hier het geval is, is het bovendien van 
weinig belang of de niet-nakoming van de lidstaat waaraan zij is toe te rekenen het gevolg is van doelbewust 
handelen, van nalatigheid dan wel van technische of structurele moeilijkheden die deze zou hebben 
ondervonden, tenzij wordt bewezen dat er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden waarvan de gevolgen 
ondanks alle betrachte zorgvuldigheid niet hadden kunnen worden vermeden. Aangezien de Italiaanse 
Republiek er in dit geval niet in is geslaagd om een dergelijk bewijs te leveren, kon zij zich niet met succes 
beroepen op de diversiteit van de bronnen van luchtverontreiniging om aan te voeren dat sommige daarvan 
– zoals de bronnen die worden beïnvloed door Europese sectorale beleidsmaatregelen – haar niet konden 
worden toegerekend, en evenmin op de topografische en klimatologische kenmerken van bepaalde van de 
betrokken zones. Ten slotte achtte het Hof het niet relevant dat de zones waarop de grieven van de Commissie 
betrekking hebben, slechts een beperkt deel van het gehele nationale grondgebied vormen. Het Hof merkte 
daarover op dat de overschrijding van de grenswaarden voor PM10-deeltjes, zelfs in één enkele zone, op 
zich volstaat om vast te stellen dat de hierboven vermelde bepalingen van de „richtlijn luchtkwaliteit” niet 
zijn nageleefd. 

In de tweede plaats achtte het Hof de grief inzake het verzuim om overeenkomstig artikel 23, lid 1, van de 
„richtlijn luchtkwaliteit”, afzonderlijk beschouwd en in samenhang met bijlage XV, deel A, erbij, passende 
maatregelen vast te stellen die geschikt zijn om de duur van de periode van overschrijding van de grenswaarden 
voor PM10-deeltjes te beperken, eveneens gegrond. Het Hof herinnerde er in dit verband aan dat deze 
bepalingen de betrokken lidstaat, wanneer die grenswaarden worden overschreden nadat het uiterste tijdstip 
voor naleving is verstreken, ertoe verplichten een luchtkwaliteitsplan op te stellen dat voldoet aan de vereisten 
van deze richtlijn, met name het vereiste om te voorzien in passende maatregelen om ervoor te zorgen dat 
de periode van overschrijding zo kort mogelijk wordt gehouden. In deze context benadrukte het Hof dat een 
dergelijke overschrijding weliswaar op zich niet volstaat om vast te stellen dat de lidstaten hun verplichtingen 
op grond van de betreffende bepalingen niet zijn nagekomen, en dat zij weliswaar over een zekere 
beoordelingsruimte bij het vaststellen van de te nemen maatregelen beschikken, maar dat deze maatregelen 
er hoe dan ook voor moeten zorgen dat de periode van een dergelijke overschrijding zo kort mogelijk wordt 
gehouden. 

In dit geval heeft het Hof vastgesteld dat de Italiaanse Republiek de vereiste maatregelen kennelijk niet tijdig 
had genomen. Het baseerde zich daarvoor op de gegevens in het dossier waaruit in het bijzonder bleek dat 
de dag- en jaargrenswaarden voor PM10-deeltjes in de betreffende zones systematisch en voortdurend 
waren overschreden gedurende minstens acht jaar. Het Hof baseerde zich voorts op het feit dat in Italië 
weliswaar een proces aan de gang is om deze grenswaarden te bereiken, maar dat de maatregelen die in de 
aan het Hof overgelegde luchtkwaliteitsplannen zijn opgenomen – waaronder die welke tot doel hebben 
structurele veranderingen teweeg te brengen in de belangrijkste verontreinigingsfactoren – voor het merendeel 
pas zeer recent zijn aangenomen. Verschillende van deze plannen voorzien ook in een termijn voor de 
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verwezenlijking van de doelstellingen inzake luchtkwaliteit die zich over een periode gaande van meerdere 
jaren tot zelfs twee decennia na de inwerkingtreding van deze grenswaarden kan uitstrekken. Volgens het 
Hof toonde deze situatie op zich al aan dat de Italiaanse Republiek geen passende en doeltreffende maatregelen 
ten uitvoer had gelegd om ervoor te zorgen dat de periode van overschrijding van de grenswaarden voor 
PM10-deeltjes zo kort mogelijk werd gehouden. Voorts merkte het Hof op dat de benadering van de Italiaanse 
Republiek, die het met name vanuit het oogpunt van de evenredigheid, de subsidiariteit en het evenwicht 
tussen openbare en particuliere belangen noodzakelijk vindt om over lange termijnen te beschikken om 
effecten teweeg te brengen met de in de verschillende luchtkwaliteitsplannen vastgestelde maatregelen, in 
strijd is met zowel de termijnen die de „richtlijn luchtkwaliteit” oplegt om te voldoen aan de daarin vastgestelde 
verplichtingen als het belang van de met deze richtlijn nagestreefde doelstellingen, namelijk de bescherming 
van de menselijke gezondheid en het milieu. Artikel 23, lid 1, van de „richtlijn luchtkwaliteit” kan immers 
weliswaar niet inhouden dat de door een lidstaat genomen maatregelen de onmiddellijke naleving van deze 
grenswaarden moeten waarborgen om als passend te kunnen worden beschouwd, maar de benadering van 
de Italiaanse Republiek komt erop neer dat de termijn voor de naleving van deze waarden algemeen, in 
voorkomend geval zelfs voor onbepaalde tijd, zou mogen worden verlengd, terwijl de grenswaarden juist 
zijn vastgesteld om deze doelstellingen te bereiken. 

3. Habitatrichtlijn 

In het arrest Alianța pentru Combaterea abuzurilor (C-88/19, EU:C:2020:458) van 11 juni 2020 heeft het Hof 
zich uitgesproken over het toepassingsgebied van het systeem van strikte bescherming van bepaalde 
diersoorten als bedoeld in artikel 12, lid 1, van richtlijn 92/43311 (hierna: „habitat richtlijn”). In dit verband 
heeft het Hof bevestigd dat dit systeem van strikte bescherming voor de soorten die zijn opgesomd in 
bijlage IV, onder a), bij deze richtlijn, waaronder de wolf, ook geldt voor dieren die hun natuurlijke habitat 
verlaten en terechtkomen in gebieden waar mensen wonen.

In 2016 had het personeel van een vereniging voor dierenbescherming samen met een dierenarts – zonder 
daarvoor op voorhand toestemming te vragen – een wolf die zich ophield bij het huis van een inwoner van 
een Roemeens dorp dat gelegen is tussen twee grote gebieden die door de habitatrichtlijn worden beschermd, 
gevangen en naar een andere plaats overgebracht. Het vervoer van de gevangen wolf naar een natuurreservaat 
verliep echter niet zoals gepland en het dier had kunnen ontsnappen naar het nabijgelegen bos. Er was een 
strafklacht ingediend wegens het vangen van een wolf en wegens het feit dat deze in slechte omstandigheden 
was vervoerd. In die strafprocedure vroeg de verwijzende rechter zich af of de bescherming van de habitatrichtlijn 
ook geldt voor wilde wolven die gevangen worden aan de rand van een woonkern of op het grondgebied van 
een lokale overheid.

Het Hof heeft er om te beginnen aan herinnerd dat artikel 12, lid 1, onder a), van de habitatrichtlijn de lidstaten 
ertoe verplicht de nodige maatregelen te treffen voor de instelling van een systeem waarbij de beschermde 
diersoorten strikt worden beschermd „in hun natuurlijke verspreidingsgebied” en het opzettelijk vangen of 
doden van „in het wild levende” exemplaren van die soorten verboden is.

Wat het toepassingsgebied van dit verbod betreft, heeft het Hof opgemerkt dat voor beschermde diersoorten 
die – zoals de wolf – uitgestrekte gebieden bezetten, het begrip „natuurlijk verspreidingsgebied” breder is 
dan de geografische ruimte die de fysieke en biologische elementen vertoont die voor hun leven en voortplanting 
essentieel zijn, en dus overeenkomt met de geografische ruimte waar de betrokken soort zich van nature 

311|  Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna 
(PB 1992, L 206, blz. 7).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:458
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ophoudt of verspreidt. Hieruit volgt dat er geen grenzen of beperkingen zijn aan de bescherming van artikel 12, 
lid 1, van de habitatrichtlijn, zodat een in het wild levend exemplaar van een beschermde diersoort dat wordt 
aangetroffen in de buurt van of binnen gebieden waar mensen wonen, door dergelijke gebieden trekt of zich 
voedt met menselijke hulpbronnen, niet kan worden beschouwd als een dier dat zijn „natuurlijke 
verspreidingsgebied” heeft verlaten. Deze uitlegging wordt bevestigd door de definitie in artikel 1, lid 1, 
onder f), van het Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten312. Volgens die definitie 
slaat het begrip „verspreidingsgebied” van een soort op alle gebieden die deze soort doorkruist, ongeacht 
de aard ervan.

Bijgevolg heeft het Hof geoordeeld dat het op basis van de bewoordingen van artikel 12, lid 1, onder a), van 
de habitatrichtlijn, dat het opzettelijk vangen of doden van exemplaren van beschermde soorten „in de 
natuur” verbiedt, niet mogelijk is om de gebieden waar mensen wonen uit te sluiten van de bescherming die 
deze bepaling biedt. Met de woorden „in de natuur” wordt alleen aangegeven dat deze verbodsbepalingen 
niet noodzakelijk gelden voor exemplaren die op legale wijze in gevangenschap worden gehouden.

Met de uitlegging dat er geen grenzen of beperkingen zijn aan de bescherming van artikel 12, lid 1, onder a), 
van de habitatrichtlijn kan ook het doel worden verwezenlijkt dat door deze bepaling wordt nagestreefd. Er 
moet immers niet alleen bescherming worden geboden aan de betrokken soorten die op bepaalde, restrictief 
omschreven plaatsen leven, maar ook aan de exemplaren van die soort die in de natuur of in het wild leven 
en dus een rol binnen de natuurlijke ecosystemen vervullen. Verder heeft het Hof hierover opgemerkt dat 
in tal van regio’s van de Unie, zoals de regio die hier aan de orde is, wolven leven in gebieden waar mensen 
wonen en dat zij zich door de invloed die de mens op deze ruimten uitoefent ook deels aan deze nieuwe 
omstandigheden hebben aangepast. Voorts zorgen onder andere de ontwikkeling van de infrastructuur, de 
illegale houtkap, de landbouw en bepaalde industriële activiteiten ervoor dat de wolvenpopulatie en haar 
leefgebied onder druk staan.

Het Hof is dan ook tot de slotsom gekomen dat de verplichting om beschermde diersoorten strikt te 
beschermen geldt voor het hele „natuurlijke verspreidingsgebied” van deze soorten, ongeacht of zij zich in 
hun gebruikelijke habitat, in beschermde gebieden of in de buurt van menselijke nederzettingen bevinden.

Wat de vraag betreft hoe moet worden gehandeld wanneer een exemplaar van een beschermde diersoort 
in contact zou komen met de mens of zijn eigendom, met name wanneer er conflicten optreden omdat de 
mens zich vestigt in natuurgebieden, heeft het Hof er vervolgens aan herinnerd dat de lidstaten een volledig 
wettelijk kader moeten vaststellen, dat overeenkomstig artikel 16, lid 1, onder b) en c), van de habitatrichtlijn 
maatregelen kan omvatten die aanzienlijke schade aan met name gewassen of de veeteelt moeten voorkomen, 
of maatregelen die worden genomen in het belang van de volksgezondheid en de openbare veiligheid of om 
andere dwingende redenen van groot openbaar belang, waaronder sociale of economische redenen.

Het Hof heeft derhalve geoordeeld dat een beschermde diersoort zoals een wolf slechts mag worden gevangen 
en vervoerd als de bevoegde nationale instantie daartoe krachtens artikel 16, lid 1, onder b) en c), van de 
habitatrichtlijn, bijvoorbeeld op grond van de openbare veiligheid, een afwijking heeft vastgesteld.

312|  Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten, dat op 23 juni 1979 te Bonn is ondertekend en namens de 
Gemeenschap is gesloten bij besluit 82/461/EEG van de Raad van 24 juni 1982 (PB 1982, L 210, blz. 10).
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4. Milieuaansprakelijkheid 

In het arrest Naturschutzbund Deutschland – Landesverband Schleswig-Holstein (C-297/19, EU:C:2020:533) 
van 9 juli 2020 heeft het Hof geoordeeld dat publiekrechtelijke instellingen aansprakelijk kunnen zijn voor 
de milieuschade die wordt veroorzaakt door activiteiten die op grond van een wettelijke taakoverdracht in 
het algemeen belang worden uitgevoerd, zoals de exploitatie van een gemaalinstallatie voor de drainage 
van landbouwgronden.

In de periode 2006-2009 werd een deel van het schiereiland Eiderstedt, dat gelegen is in het westelijke 
gedeelte van de deelstaat Sleeswijk-Holstein (Duitsland), als „beschermingszone” aangewezen, onder meer 
wegens de aanwezigheid van de zwarte stern, een beschermde watervogel. Volgens het beheerplan wordt 
de beschermingszone van deze soort ook vandaag nog over grote oppervlakten overwegend traditioneel 
als weidegebied beheerd. Met het oog op bewoning en landbouw had het schiereiland Eiderstedt behoefte 
aan drainage. Daartoe exploiteerde het Deich- und Hauptsielverband Eiderstedt, een waterschaps- en 
landwinningsvereniging die in de rechtsvorm van een publiekrechtelijke rechtspersoon is opgericht, een 
gemaalinstallatie die het volledige door deze vereniging bestreken gebied draineerde. Deze pompprocessen, 
die ervoor zorgden dat de waterstand werd verlaagd, behoorden tot haar taak inzake het onderhoud van 
de oppervlaktewateren, die bij wet aan haar was opgedragen als publiekrechtelijke verplichting.

Daar een milieubeschermingsvereniging, de Naturschutzbund Deutschland – Landesverband Schleswig-
Holstein, van mening was dat het Deich- und Hauptsielverband Eiderstedt door de exploitatie van deze 
gemaalinstallatie milieuschade had berokkend aan de zwarte stern, heeft zij een verzoek om maatregelen 
tot beperking en herstel van deze schade ingediend bij de Kreis Nordfriesland, dat is afgewezen. Ter 
ondersteuning van haar verzoek beriep de vereniging zich op de Duitse wetgeving die ter omzetting van 
richtlijn 2004/35 betreffende milieuaansprakelijkheid313 is vastgesteld. Bij deze richtlijn is een kader voor 
milieuaansprakelijkheid vastgesteld ter voorkoming en herstel van, onder andere, milieuschade die door 
beroepsactiviteiten wordt berokkend aan de met name in de habitatrichtlijn314 en de richtlijn 2009/147315 
(hierna: „vogelrichtlijn”) bedoelde soorten en natuurlijke habitats.

Volgens bijlage I, derde alinea, tweede streepje, bij richtlijn 2004/35 kunnen de lidstaten evenwel voorzien 
in een vrijstelling van aansprakelijkheid ten gunste van de eigenaren en exploitanten, indien de schade aan 
de soorten en natuurlijke habitats voortvloeit uit een „normaal beheer” van het betrokken gebied. De 
Bondsrepubliek Duitsland heeft gebruikgemaakt van deze mogelijkheid.

In deze context heeft het Bundesverwaltungsgericht (hoogste federale bestuursrechter, Duitsland), waarbij 
werd verzocht om afwijzing van het verzoek van de milieubeschermingsvereniging nadat dit in hoger beroep 
was toegewezen, besloten het Hof de vraag voor te leggen of en onder welke voorwaarden een activiteit als 
de exploitatie van een gemaalinstallatie voor de drainage van landbouwgronden kon worden geacht te vallen 
onder „het normale beheer van een gebied” in de zin van richtlijn 2004/35. Voorts heeft de verwijzende 

313|  Richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking 
tot het voorkomen en herstellen van milieuschade (PB 2004, L 143, blz. 56).

314|  Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna 
(PB 1992, L 206, blz. 7).

315|  Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand (PB 2010, 
L 20, blz. 7).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:533
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rechter het Hof verzocht te preciseren of die activiteit als een „beroepsactiviteit” in de zin van richtlijn 2004/35 
kon worden beschouwd vanwege het feit dat zij op grond van een wettelijke taakoverdracht in het algemeen 
belang werd uitgevoerd.

In zijn arrest heeft het Hof opgemerkt dat het begrip „normaal beheer van een gebied” aldus moet worden 
opgevat dat het alle maatregelen behelst die het mogelijk maken om gebieden met beschermde soorten of 
beschermde natuurlijke habitats goed te beheren of in te richten in overeenstemming met, onder andere, 
algemeen aanvaarde landbouwpraktijken.

Dienaangaande heeft het Hof gepreciseerd dat het beheer van een gebied met beschermde soorten en 
beschermde natuurlijke habitats in de zin van de habitatrichtlijn en de vogelrichtlijn slechts als „normaal” 
kan worden beschouwd wanneer het de doelstellingen en verplichtingen van deze richtlijnen – en met name 
alle beheermaatregelen die door de lidstaten op grond van die richtlijnen zijn vastgesteld, zoals zij zijn 
omschreven in de in bijlage I, derde alinea, tweede streepje, bij richtlijn 2004/35 bedoelde habitatdossiers 
en documenten waarin de doelen zijn uiteengezet – in acht neemt. Tegen deze achtergrond heeft het Hof 
geoordeeld dat het normale beheer van een gebied onder andere de landbouwactiviteiten kan omvatten 
die in het gebied worden uitgevoerd, met inbegrip van de activiteiten die een onmisbare aanvulling daarop 
vormen, zoals irrigatie en drainage en dus ook de exploitatie van een gemaalinstallatie.

Daarenboven heeft het Hof verduidelijkt dat een rechterlijke instantie die moet beoordelen of een 
beheermaatregel al dan niet normaal is en die onvoldoende aanwijzingen vindt in de beheerdocumenten 
van het gebied, deze documenten kan beoordelen in het licht van de doelstellingen en verplichtingen van 
de habitatrichtlijn en de vogelrichtlijn, alsmede aan de hand van nationale rechtsregels die ter omzetting 
van deze richtlijnen zijn vastgesteld, of bij gebreke daarvan, aan de hand van nationale rechtsregels die 
verenigbaar zijn met de geest en het doel van die richtlijnen.

Voorts heeft het Hof eraan herinnerd dat volgens bijlage I, derde alinea, tweede streepje, bij richtlijn 2004/35 
het normale beheer van een gebied ook kan voortvloeien uit een eerdere praktijk van de eigenaars of 
exploitanten in dit gebied. Het Hof heeft vastgesteld dat deze regel ziet op beheermaatregelen die op de 
datum van het intreden van de schade gedurende voldoende lange tijd zijn toegepast en algemeen worden 
erkend en vaststaan, zodat zij kunnen worden geacht gebruikelijk te zijn voor het betrokken gebied, mits zij 
althans geen afbreuk doen aan de verwezenlijking van de in de habitatrichtlijn en de vogelrichtlijn vastgelegde 
doelstellingen en verplichtingen.

Met betrekking tot de vraag of een activiteit die door een publiekrechtelijke instelling op grond van een 
wettelijke taakoverdracht in het algemeen belang wordt uitgevoerd, zoals de exploitatie van een gemaalinstallatie 
voor de drainage van landbouwoppervlakten, een „beroepsactiviteit” in de zin van richtlijn 2004/35 vormt, 
heeft het Hof bevestigd dat deze uitdrukking alle activiteiten omvat die in het kader van een beroep, en niet 
in een zuiver particulier of huiselijk kader, worden verricht, ongeacht of deze activiteiten verband houden 
met de markt of concurrentieel van aard zijn.

XX. Internationale overeenkomsten

Op het gebied van internationale overeenkomsten moet de aandacht worden gevestigd op drie arresten. In 
het eerste arrest diende het Hof zich uit te spreken over zijn bevoegdheid om een tussen twee lidstaten 
gesloten arbitrageovereenkomst uit te leggen. In het tweede arrest heeft het Hof zich uitgesproken over de 
verplichtingen inzake nationale behandeling die op een lidstaat rusten krachtens de in het kader van de 
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Wereldhandelsorganisatie (WTO) gesloten Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten (GATS).316 

In het derde arrest is het Hof ingegaan op de verplichtingen die een lidstaat krachtens het Unierecht heeft 
jegens een onderdaan van een derde staat die lid is van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en partij bij 
de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER).

1.  Bevoegdheid van het Hof van Justitie om internationale 
overeenkomsten uit te leggen

 Bevoegdheid van het Hof van Justitie om internationale overeenkomsten uit te leggen In het arrest Slovenië/
Kroatië (C-457/18, EU:C:2020:65) van 31 januari 2020 heeft de Grote kamer van het Hof zich onbevoegd 
verklaard om uitspraak te doen over het door de Republiek Slovenië krachtens artikel 259 VWEU ingestelde 
beroep dat ertoe strekte te doen vaststellen dat de Republiek Kroatië was tekortgeschoten in de verplichtingen 
die krachtens het Unierecht op deze lidstaat rusten door de verplichtingen niet na te komen die voor deze 
lidstaat voortvloeien uit een arbitrageovereenkomst met de Republiek Slovenië waarmee wordt beoogd het 
grensgeschil tussen die twee staten te beëindigen, alsook uit een arbitrale uitspraak waarin de land- en 
zeegrenzen tussen die staten zijn vastgesteld. Daarbij heeft het Hof aangetekend dat die onbevoegdheid 
geen afbreuk doet aan de uit artikel 4, lid 3, VEU voortvloeiende verplichting voor elk van de twee betrokken 
lidstaten om zowel in hun onderlinge betrekkingen als in hun betrekkingen met de Unie en de andere lidstaten 
loyaal te werken aan een definitieve juridische oplossing van hun geschil die in overeenstemming is met het 
internationale recht, teneinde de effectieve en ongehinderde toepassing van het Unierecht in de betrokken 
territoriale gebieden te waarborgen. Daartoe kunnen zij gebruikmaken van een of andere vorm van 
geschillenbeslechting, waaronder in voorkomend geval de voorlegging van dit geschil aan het Hof op basis 
van een compromis als bedoeld in artikel 273 VWEU.

In november 2009 hadden de Republiek Kroatië en de Republiek Slovenië een arbitrageovereenkomst gesloten 
teneinde de kwestie van de vaststelling van hun gemeenschappelijke grenzen op te lossen die was ontstaan 
nadat zij zich hadden afgescheiden van de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië. Bij deze 
overeenkomst, die een jaar later in werking is getreden, verbonden de twee staten zich ertoe dat geschil 
voor te leggen aan het daarbij opgerichte scheidsgerecht, waarvan de uitspraak voor hen bindend zou zijn. 
Ten gevolge van een procesincident dat zich voor het scheidsgerecht heeft voorgedaan doordat tijdens de 
beraadslagingen van het scheidsgerecht informele communicatie heeft plaatsgevonden tussen de door de 
Republiek Slovenië benoemde arbiter en de persoon die voor het scheidsgerecht als gemachtigde van deze 
staat optrad, was de Republiek Kroatië van mening dat dat scheidsgerecht niet langer onafhankelijk en 
onpartijdig uitspraak kon doen. In juli 2015 heeft de Republiek Kroatië aan de Republiek Slovenië meegedeeld 
dat het de Republiek Slovenië verantwoordelijk achtte voor materiële schending van de arbitrageovereenkomst. 
Bijgevolg heeft de Republiek Kroatië besloten de arbitrageovereenkomst onmiddellijk te beëindigen. Het 

316|  Verder moeten in dit deel nog de volgende arresten worden vermeld: het arrest van 25 juni 2020, A e.a. (Windturbines te Aalter en 
Nevele) (C-24/19, EU:C:2020:503), waarin het Hof richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 
betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s (PB 2001, L 197, blz. 30) heeft 
uitgelegd in het licht van het op 26 februari 1991 te Espoo (Finland) ondertekende Verdrag inzake milieueffectrapportage in 
grensoverschrijdend verband, welk arrest is besproken in deel XIX.1 „Milieueffectbeoordeling van bepaalde projecten en -programma’s”, 
en de arresten van 8 september 2020, Recorded Artists Actors Performers (C-265/19, EU:C:2020:677), en 18 november 2020, 
Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación (C-147/19, EU:C:2020:935), waarin het Hof – bijeen in Grote kamer in de eerste 
van deze twee zaken – de richtlijnen betreffende bepaalde naburige rechten moest uitleggen in het licht van het Verdrag inzake 
uitvoeringen en fonogrammen van de WTO (WIPO) en van het Verdrag van Rome inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, 
producenten van fonogrammen en omroeporganisaties. Deze laatste twee arresten zijn besproken in deel XIV.1 „Auteursrecht”.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:65
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:503
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:677
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:935
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beriep zich in dit verband op het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht.317 Het scheidsgerecht was 
niettemin van oordeel dat de arbitrageprocedure moest worden voortgezet en in juni 2017 heeft het een 
arbitrale uitspraak gewezen, waarbij het de land- en zeegrenzen tussen de twee betrokken staten heeft 
vastgesteld. De Republiek Kroatië heeft deze arbitrale uitspraak niet ten uitvoer gelegd. In juli 2018 heeft de 
Republiek Slovenië bij het Hof een beroep wegens niet-nakoming ingesteld. De Republiek Slovenië stelde om 
te beginnen dat de Republiek Kroatië tekort was geschoten in een aantal verplichtingen die krachtens het 
primaire recht318 op deze lidstaat rusten, doordat de Republiek Kroatië de uit de arbitrageovereenkomst en 
de arbitrale uitspraak voortvloeiende verplichtingen niet was nagekomen, in het bijzonder doordat het de 
in die uitspraak vastgestelde grens niet in acht had genomen. Voorts voerde de Republiek Slovenië aan dat 
de Republiek Kroatië daardoor verschillende regels van afgeleid recht319 had geschonden.

Wat de door de Republiek Kroatië opgeworpen exceptie van niet-ontvankelijkheid betreft, heeft het Hof 
eraan herinnerd dat het niet bevoegd is om uitspraak te doen over de uitlegging van een door lidstaten 
gesloten internationale overeenkomst waarvan het voorwerp buiten de bevoegdheden van de Unie valt, en 
over de verplichtingen die daaruit voortvloeien voor de lidstaten. Vervolgens heeft het Hof daaruit afgeleid 
dat het niet bevoegd is om uitspraak te doen over een beroep wegens niet-nakoming, ongeacht of dit is 
ingesteld op grond van artikel 258 VWEU of artikel 259 VWEU, wanneer de ter ondersteuning daarvan 
aangevoerde schending van het Unierecht bijkomstig is ten opzichte van de gestelde niet-nakoming van uit 
een dergelijke overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Het Hof heeft vastgesteld dat het betoog van de Republiek Slovenië dat het Unierecht was geschonden, 
berustte op de vermeende niet-nakoming door de Republiek Kroatië van de verplichtingen die voortvloeien 
uit de arbitrageovereenkomst en de op grond daarvan gewezen arbitrale uitspraak, dan wel op de premisse 
dat de land- en zeegrens tussen deze twee lidstaten was vastgesteld bij die uitspraak.

Het Hof heeft beklemtoond dat de arbitrale uitspraak in het onderhavige geval is gewezen door een 
internationaal gerecht dat is opgericht op basis van een door het internationale recht beheerste bilaterale 
arbitrageovereenkomst waarvan het voorwerp niet valt binnen de bevoegdheden van de Unie en waarbij de 
Unie geen partij is, en opgemerkt dat noch de arbitrageovereenkomst noch de arbitrale uitspraak integrerend 
deel uitmaakt van het Unierecht. In dat verband heeft het uiteengezet dat het feit dat een bepaling van de 
Akte betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Unie op neutrale wijze verwijst naar die 
arbitrale uitspraak, niet aldus kan worden uitgelegd dat de internationale verbintenissen die deze twee 
lidstaten in het kader van voormelde arbitrageovereenkomst zijn aangegaan, onderdeel zijn geworden van 
het Unierecht.

317|  Verdrag van Wenen van 23 mei 1969 inzake het verdragenrecht (United Nations Treaty Series, deel 1155, blz. 331).

318|  Namelijk krachtens artikel 2 VEU en artikel 4, lid 3, VEU.

319|  Zo heeft Slovenië schendingen gesteld van artikel 5, lid 2, van verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de 
Raad van 11 december 2013 inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid, tot wijziging van verordeningen (EG) nr. 1954/2003 en (EG) 
nr. 1224/2009 van de Raad en tot intrekking van verordeningen (EG) nr. 2371/2002 en (EG) nr. 639/2004 van de Raad en besluit 
2004/585/EG van de Raad (PB 2013, L 354, blz. 22); van het stelsel voor de controle, de inspectie en de uitvoering van de regels 
waarin is voorzien in verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire 
controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen (PB 2009, L 343, blz. 1) 
en in uitvoeringsverordening (EU) nr. 404/2011 van de Commissie van 8 april 2011 houdende bepalingen voor de uitvoering van 
verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels 
van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen (PB 2011, L 112, blz. 1); van de artikelen 4 en 17 van verordening (EU) 
2016/399 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen 
door personen (Schengengrenscode) (PB 2016, L 77, blz. 1), gelezen in samenhang met artikel 13 van deze verordening, en ten slotte 
van artikel 2, lid 4, en artikel 11, lid 1, van richtlijn 2014/89/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 tot vaststelling 
van een kader voor de planning van de maritieme ruimte (PB 2014, L 257, blz. 135).
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In die omstandigheden heeft het Hof overwogen dat de gestelde schendingen van het Unierecht in het 
onderhavige geval bijkomstig waren ten opzichte van de vermeende niet-nakoming door de Republiek Kroatië 
van de verplichtingen die voortvloeien uit de bilaterale overeenkomst in kwestie. Het Hof heeft erop gewezen 
dat een krachtens artikel 259 VWEU ingesteld beroep wegens niet-nakoming enkel betrekking kan hebben 
op de niet-nakoming van uit het Unierecht voortvloeiende verplichtingen, en geoordeeld dat het dus niet 
bevoegd is om in het kader van het door de Republiek Slovenië ingestelde beroep uitspraak te doen over 
een vermeende niet-nakoming van de verplichtingen die voortvloeiden uit de arbitrageovereenkomst en de 
arbitrale uitspraak waarop de grieven van deze lidstaat inzake gestelde schendingen van het Unierecht 
betrekking hadden. 

Ten slotte heeft het Hof, na in herinnering te hebben gebracht dat de lidstaten overeenkomstig het internationale 
recht bevoegd zijn voor de geografische afbakening van hun grenzen en dat het volgens de arbitrageovereenkomst 
aan de partijen bij deze overeenkomst staat om de nodige maatregelen te treffen om de arbitrale uitspraak 
ten uitvoer te leggen, geoordeeld dat het niet aan het Hof staat om in het kader van het door de Republiek 
Slovenië ingestelde beroep de omvang en de grenzen van het grondgebied van respectievelijk deze lidstaat 
en de Republiek Kroatië te onderzoeken en daarbij rechtstreeks uit te gaan van de bij de arbitrale uitspraak 
vastgestelde grens teneinde na te gaan of de betrokken schendingen van het Unierecht reëel zijn.

2. Schending van een in het kader van de WTO gesloten overeenkomst 

Bij het arrest Commissie/Hongarije (Hoger onderwijs) (C-66/18, EU:C:2020:792) van 6 oktober 2020 heeft de 
Grote kamer van het Hof het door de Commissie tegen deze lidstaat ingestelde beroep wegens niet-nakoming 
toegewezen. Ten eerste heeft het Hof vastgesteld dat Hongarije, door te bepalen dat buiten de EER gevestigde 
buitenlandse hogeronderwijsinstellingen slechts een met een diploma afgesloten opleiding in Hongarije 
kunnen verstrekken indien er een internationale overeenkomst is gesloten tussen Hongarije en de derde 
staat waar de betrokken instelling haar zetel heeft, de verbintenissen inzake nationale behandeling niet is 
nagekomen die het is aangegaan op grond van de in het kader van de WTO gesloten GATS.320 Dit vereiste is 
tevens in strijd met de bepalingen van het Handvest betreffende de academische vrijheid, de vrijheid om 
instellingen voor hoger onderwijs op te richten en de vrijheid van ondernemerschap321. 

Ten tweede heeft het Hof vastgesteld dat Hongarije, door te bepalen dat buitenlandse hogeronderwijsinstellingen, 
met inbegrip van instellingen die hun zetel in een andere lidstaat van de EER hebben, bovengenoemde 
activiteit slechts in Hongarije kunnen uitoefenen indien zij een hogeronderwijsopleiding aanbieden in hun 
vestigingsstaat, zijn verbintenissen inzake nationale behandeling uit hoofde van de GATS en zijn verplichtingen 
op grond van de vrijheid van vestiging322, het vrij verkeer van diensten323 en de bovengenoemde bepalingen 
van het Handvest niet is nagekomen. 

320|  Artikel XVII GATS.

321|  Artikel 13, artikel 14, lid 3, en artikel 16 van het Handvest. De aspecten van het arrest die betrekking hebben op deze bepalingen 
worden uiteengezet in deel I.3 „Vrijheid van kunsten en wetenschappen, recht op onderwijs en vrijheid van ondernemerschap”.

322|  Artikel 49 VWEU.

323|  Artikel 16 van richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de 
interne markt (PB 2006, L 376, blz. 36; hierna: „dienstenrichtlijn”).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:792
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Op 4 april 2017 had Hongarije met spoed een wet aangenomen tot wijziging van de wet op het hoger onderwijs324 
(hierna: „wet van 2017 op het hoger onderwijs”), die bedoeld was om de kwaliteit van het hoger onderwijs 
te waarborgen en in de eerste plaats was ingevoerd om het stelsel van voorafgaande vergunning voor 
buitenlandse hogeronderwijsinstellingen te hervormen. Ongeacht of zij al dan niet reeds waren erkend, 
moesten deze instellingen voortaan voldoen aan nieuwe eisen, waaronder die welke door het Hof zijn 
onderzocht. 

De Commissie heeft bij het Hof een beroep wegens niet-nakoming ingesteld tegen Hongarije. Volgens haar 
is de wet van 2017 op het hoger onderwijs onverenigbaar met zowel de verbintenissen van Hongarije in het 
kader van de GATS als de vrijheid van vestiging, de vrijheid van dienstverrichting en de bepalingen van het 
Handvest betreffende de academische vrijheid, de vrijheid om instellingen voor hoger onderwijs op te richten 
en de vrijheid van ondernemerschap. 

Om te beginnen heeft het Hof de door Hongarije aangevoerde gronden van niet-ontvankelijkheid afgewezen. 
Wat de door de Commissie tijdens de precontentieuze procedure toegepaste korte termijnen betreft, heeft 
het Hof, onder bevestiging van zijn rechtspraak ter zake325, het concrete verloop van deze procedure onderzocht 
en geconcludeerd dat Hongarije niet heeft aangetoond dat zijn rechten van verdediging zijn geschonden. 
Het Hof heeft er tevens op gewezen dat bij de vaststelling van de betwiste termijnen rekening was gehouden 
met de nakende inwerkingtreding van de betrokken bepalingen, die oorspronkelijk was vastgesteld op 
1 januari 2018. Voorts was het Hof van oordeel dat de Hongaarse regering zich niet met succes kon beroepen 
op de onrechtmatigheid van de politieke intenties die zij aan de Commissie toeschreef, te weten de bescherming 
van de particuliere belangen van de Central European University. De Commissie heeft immers een discretionaire 
bevoegdheid om te beoordelen of het opportuun is om een niet-nakomingsprocedure in te leiden, en deze 
bevoegdheid is als zodanig niet aan het rechterlijk toezicht van het Hof onderworpen. 

Vervolgens heeft het Hof zich bevoegd verklaard om kennis te nemen van de grieven betreffende schending 
van het WTO-recht. In dit verband heeft het Hof eerst in herinnering gebracht dat elke door de Unie gesloten 
internationale overeenkomst integrerend deel uitmaakt van het recht van de Unie, en daarna vastgesteld 
dat dit het geval is voor de Overeenkomst tot oprichting van de WTO, waarvan de GATS deel uitmaakt. Daarop 
heeft het Hof met betrekking tot de verhouding tussen de exclusieve bevoegdheid van de Unie ter zake van 
de gemeenschappelijke handelspolitiek en de uitgebreide bevoegdheid van de lidstaten op het gebied van 
onderwijs gepreciseerd dat de in het kader van de GATS aangegane verbintenissen, met inbegrip van de 
verbintenissen betreffende de liberalisering van de handel in particuliere onderwijsdiensten, onder de 
gemeenschappelijke handelspolitiek vallen. Verder heeft het Hof in zijn antwoord op het betoog van de 
Hongaarse regering betreffende de exclusiviteit van de uitleggingsbevoegdheid die met name is toegekend 
aan de organen van het WTO-stelsel voor geschillenbeslechting, benadrukt dat niet alleen het bestaan van 
dit stelsel het Hof niet belet zich in het kader van een niet-nakomingsprocedure bevoegd te verklaren om 
kennis te nemen van grieven inzake schending van het WTO-recht – in het onderhavige geval de GATS –, maar 
dat de uitoefening van deze bevoegdheid zelfs volledig strookt met de verplichting van elk WTO-lid, waaronder 
de Unie, om erop toe te zien dat zijn uit het recht van die organisatie voortvloeiende verplichtingen worden 
nageleefd. Het Hof heeft in dit verband beklemtoond dat de Unie volkenrechtelijk aansprakelijk kan worden 
gesteld voor de eventuele niet-nakoming door een lidstaat van zijn verplichtingen uit hoofde van de GATS. 

324|  Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi XXV. törvény (wet nr. XXV van 2017 tot wijziging 
van wet nr. CCIV van 2011 betreffende het nationaal hoger onderwijs).

325|   Zie met name arrest van het Hof van 18 juni 2020, Commissie/Hongarije (Transparantie van verenigingen) (C-78/18, EU:C:2020:476, 
punt 30 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:476
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In dezelfde optiek heeft het Hof verduidelijkt welke praktische gevolgen de voor de Unie bindende bepalingen 
van internationale overeenkomsten en de regels en beginselen van het algemene internationaal gewoonterecht, 
ten aanzien waarvan het meteen in herinnering roept dat zij verbindend zijn voor de Unie, hebben voor de 
uitoefening van haar eigen bevoegdheid. Zo heeft het Hof met betrekking tot de gecodificeerde beginselen 
van algemeen volkenrecht op het gebied van staatsaansprakelijkheid wegens een internationaal onrechtmatige 
daad vastgesteld dat de beoordeling van het gedrag van een lidstaat die het in het kader van een niet-
nakomingsprocedure dient te verrichten, zelfs in het licht van het WTO-recht, niet bindend is voor de andere 
WTO-leden en evenmin afbreuk doet aan de latere beoordeling die het Orgaan voor Geschillenbeslechting 
(hierna: „DSB”) van de WTO eventueel zou moeten verrichten. Volgens het Hof kan dus noch de Unie, noch 
de betrokken lidstaat zich beroepen op een arrest dat het Hof in een niet-nakomingsprocedure heeft gewezen, 
om zich te onttrekken aan de verplichting om de rechtsgevolgen in acht te nemen die het WTO-recht verbindt 
aan de uitspraken van het DSB.

Nadat het Hof zich aldus bevoegd had verklaard, heeft het de grieven van de Commissie onderzocht. Wat in 
de eerste plaats de toetsing betreft van het vereiste van het bestaan van een voorafgaande internationale 
overeenkomst aan artikel XVII GATS betreffende de nationale behandeling, heeft het Hof in de eerste plaats 
vastgesteld dat Hongarije zich op het gebied van hogeronderwijsdiensten ten volle had verbonden tot de in 
dit artikel bedoelde nationale behandeling, ondanks het feit dat het een voorbehoud heeft geformuleerd 
ten aanzien van zijn verbintenis om markttoegang te verlenen (artikel XVI), in die zin dat voor de oprichting 
van onderwijsinstellingen in Hongarije nog steeds een voorafgaande vergunning vereist is. Volgens het WTO-
recht kan een dergelijke voorwaarde van voorafgaande vergunning ter beperking van de aangegane verbintenis 
om markttoegang te verlenen namelijk slechts op het gebied van de nationale behandeling worden toegepast 
voor zover zij betrekking heeft op een maatregel die in strijd is met zowel de verplichting inzake markttoegang 
als die tot nationale behandeling. In het onderhavige geval is het algemene karakter van de voorwaarde van 
voorafgaande vergunning waarmee Hongarije zijn verbintenis om markttoegang te verlenen wilde beperken, 
echter geenszins discriminerend, zodat Hongarije zich niet daarop kan beroepen om te ontsnappen aan zijn 
verplichting tot nationale behandeling.

Het Hof heeft vervolgens gepreciseerd dat het vereiste van de wet van 2017 op het hoger onderwijs dat er 
een internationale overeenkomst is gesloten, aan de betrokken buitenlandse dienstverrichters een extra 
voorwaarde voor het verrichten van hogeronderwijsdiensten in Hongarije oplegt, waarvan de vervulling 
onder de discretionaire bevoegdheid van de Hongaarse autoriteiten valt, hetgeen volstaat om te kunnen 
spreken van een wijziging van de mededingingsvoorwaarden ten nadele van de betrokken instellingen en 
ten gunste van de Hongaarse instellingen. Ten slotte heeft het Hof geoordeeld dat de door de Hongaarse 
regering verstrekte toelichtingen betreffende de met het betrokken vereiste nagestreefde doelstellingen 
niet volstaan om dit vereiste in het licht van artikel XIV GATS te rechtvaardigen. Wat de ingeroepen bescherming 
van de openbare orde betreft, heeft Hongarije immers niet concreet en in detail aangetoond dat er sprake 
is van een daadwerkelijke en voldoende ernstige bedreiging van een fundamenteel belang van de Hongaarse 
samenleving. Voorts heeft het Hof geoordeeld dat het betrokken vereiste, voor zover het beoogt misleidende 
praktijken te voorkomen, een middel tot willekeurige discriminatie vormt, omdat de politieke wil van de 
Hongaarse autoriteiten beslissend is voor de vervulling van het vereiste. Ook deze rechtvaardiging van 
Hongarije kan dus niet worden aanvaard.

Bovendien heeft het Hof geoordeeld dat het betrokken vereiste hoe dan ook onevenredig is, omdat het 
zonder onderscheid van toepassing is, ook op instellingen die reeds aanwezig waren op de Hongaarse markt.

In de tweede plaats heeft het Hof het vereiste van een opleidingsactiviteit in het land van oorsprong onderzocht. 
Wat allereerst de verbintenis betreft die Hongarije is aangegaan op grond van artikel XVII GATS, heeft het 
Hof, na te hebben gepreciseerd dat het betrokken vereiste tot een concurrentienadeel voor de betrokken 
instellingen leidt, opnieuw vastgesteld dat de door de Hongaarse regering verstrekte toelichtingen betreffende 
de doelstellingen die de noodzaak van het vereiste kunnen rechtvaardigen, ontoereikend zijn. Om soortgelijke 
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redenen als die welke het Hof in aanmerking heeft genomen in het kader van de analyse van de eerste grief, 
heeft het dan ook geoordeeld dat dit vereiste in strijd is met deze bepaling, voor zover het van toepassing 
is op hogeronderwijsinstellingen die zijn gevestigd in een derde staat die lid van de WTO is. Voor zover dat 
vereiste van toepassing is op onderwijsinstellingen die hun zetel hebben in een andere lidstaat van de Unie, 
heeft het Hof tevens geoordeeld dat er sprake is van een ongerechtvaardigde beperking van zowel de door 
artikel 49 VWEU gewaarborgde vrijheid van vestiging als het in artikel 16 van de dienstenrichtlijn bedoelde 
vrij verkeer van diensten. Tot slot heeft het Hof vastgesteld dat, voor zover het betrokken vereiste bedoeld 
is om kwalitatief hoogstaand hoger onderwijs te waarborgen, de vereiste activiteit – waarvan de kwaliteit 
nog moet worden vastgesteld – niets zegt over de kwaliteit van het onderwijs dat in Hongarije wordt 
aangeboden, zodat een dergelijke doelstelling niet volstaat ter rechtvaardiging van het betrokken vereiste. 

3.  Verzoek om uitlevering van een onderdaan van een staat die deel 
uitmaakt van de Europese Economische Ruimte

In het arrest Ruska Federacija (C-897/19 PPU, EU:C:2020:262), dat op 2 april 2020 is gewezen in het kader van 
de prejudiciële spoedprocedure, heeft de Grote kamer van het Hof zich uitgesproken over de verplichtingen 
van een lidstaat die dient te beslissen over een door een derde staat toegezonden verzoek tot uitlevering 
van een onderdaan van een staat die geen lid is van de Europese Unie maar wel lid is van de EVA en partij is 
bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna: „EER-Overeenkomst”)326.  
Het Hof heeft geoordeeld dat de aangezochte lidstaat eerst overeenkomstig artikel 19, lid 2, van het Handvest 
moet nagaan of de betrokkene in geval van uitlevering niet het risico loopt aan de doodstraf, aan folteringen 
of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen te worden onderworpen. In het kader 
van die verificatie vormt het feit dat de betrokkene, voordat hij de nationaliteit van de EVA-staat verwierf, 
juist wegens de vervolging die ten grondslag ligt aan het uitleveringsverzoek, in die staat asiel heeft gekregen, 
een bijzonder zwaarwichtig gegeven. Het Hof heeft bovendien geoordeeld dat die lidstaat, alvorens te 
overwegen om dat verzoek uit te voeren, de betrokken EVA-staat daarvan in kennis moet stellen om hem in 
staat te stellen te verzoeken om overlevering van zijn staatsburger, op voorwaarde dat die EVA-staat ingevolge 
zijn nationale recht bevoegd is om die onderdaan te vervolgen voor buiten zijn nationale grondgebied 
gepleegde feiten. 

In casu was op 20 mei 2015 door de Interpoldienst van Moskou tegen een Russisch staatsburger een 
internationaal opsporingsbericht uitgevaardigd. Op 30 juni 2019 was die staatsburger, die intussen de IJslandse 
nationaliteit had verworven, in Kroatië aangehouden op basis van dat internationale opsporingsbericht.  
Op 6 augustus 2019 had Rusland de Kroatische autoriteiten om uitlevering verzocht. De Kroatische rechter 
die zich over de uitlevering diende uit te spreken, was van oordeel dat was voldaan aan de wettelijke 
voorwaarden en had de uitlevering dus toegestaan. 

De betrokkene had daarop om nietigverklaring van die beslissing verzocht bij de Vrhovni sud (hoogste rechter 
in burgerlijke en strafzaken, Kroatië). Hij had in dat kader aangevoerd dat er in geval van uitlevering aan 
Rusland een risico op folteringen en onmenselijke en vernederende behandelingen bestond en dat IJsland 
hem, juist wegens zijn vervolging in Rusland, vóór de verlening van de IJslandse nationaliteit de status van 
vluchteling had verleend. Hij had ook gesteld dat voorbij werd gegaan aan het arrest Petruhhin327, waarin het 
Hof had geoordeeld dat indien een lidstaat om uitlevering wordt verzocht van een Unieburger die onderdaan 

326|  Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992 (PB 1994, L 1, blz. 3).

327|  Arrest van het Hof van 6 september 2016, Petruhhin (C-182/15, EU:C:2016:630).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:262
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2016:630
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is van een andere lidstaat en die zich op zijn grondgebied bevindt, hij die lidstaat daarvan op de hoogte moet 
brengen en op zijn verzoek die onderdaan aan hem dient over te leveren overeenkomstig kaderbesluit 
2002/584328, op voorwaarde dat de lidstaat waarvan die burger de nationaliteit heeft, bevoegd is om hem 
te vervolgen voor buiten zijn nationale grondgebied gepleegde feiten.

In de onderhavige zaak had de Vrhovni sud het Hof gevraagd of de uitlegging die was gegeven in het arrest 
Petruhhin moet worden gevolgd in een situatie die niet een Unieburger maar een IJslands staatsburger betreft, 
voor zover IJsland een EVA-staat is die partij is bij de EER-Overeenkomst.

In de eerste plaats heeft het Hof onderzocht of het Unierecht op deze situatie van toepassing is. In dit verband 
heeft het Hof vastgesteld dat het niet gaat om een Unieburger die zich heeft begeven naar een andere lidstaat 
dan die waarvan hij de nationaliteit bezit, maar om een derdelander, zodat de in het arrest Petruhhin uitgelegde 
artikelen 18 VWEU (non-discriminatie op grond van nationaliteit) en 21 VWEU (vrijheid van verkeer en van 
verblijf van Unieburgers) in casu niet van toepassing zijn. De betrokken situatie valt echter wel binnen de 
werkingssfeer van het Unierecht en meer in het bijzonder binnen die van de EER-Overeenkomst, een door 
de Unie gesloten internationale overeenkomst die als zodanig een integrerend bestanddeel van het Unierecht 
vormt. Ter onderbouwing van die conclusie heeft het Hof om te beginnen benadrukt dat IJsland bevoorrechte 
betrekkingen met de Unie onderhoudt, aangezien het niet alleen een Schengenstaat is en partij is bij de 
EER-Overeenkomst, maar ook deelneemt aan het gemeenschappelijk Europees asielstelsel en met de Unie 
een overeenkomst betreffende de procedures voor overlevering heeft gesloten.329 Vervolgens heeft het Hof 
vastgesteld dat artikel 36 van de EER-Overeenkomst het vrij verrichten van diensten garandeert en dit in 
wezen op dezelfde wijze als artikel 56 VWEU. Ten slotte heeft het Hof geoordeeld dat het vrij verrichten van 
diensten, zowel in de zin van artikel 56 VWEU als in de zin van de EER-Overeenkomst, impliceert dat een 
persoon zich vrijelijk naar een andere lidstaat kan begeven om daar een dienst te ontvangen, waarvan in 
casu sprake was, aangezien de betrokken IJslandse staatsburger zijn vakantie wenste door te brengen in 
Kroatië en er dus diensten op het gebied van toerisme wenste te ontvangen.

In de tweede plaats heeft het Hof, na erop te hebben gewezen dat ook de bepalingen van het Handvest 
moeten worden toegepast aangezien de situatie in kwestie door het Unierecht wordt beheerst, de draagwijdte 
gepreciseerd van de bescherming die wordt geboden door artikel 19, lid 2, van het Handvest, waarin is 
bepaald dat niemand mag worden uitgeleverd aan een staat waar een ernstig risico bestaat dat hij aan de 
doodstraf, aan folteringen of aan andere onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen 
wordt onderworpen. Het Hof heeft aldus geoordeeld dat de lidstaat die het uitleveringsverzoek heeft 
ontvangen, alvorens over te gaan tot de eventuele uitvoering ervan, moet nagaan of het geen afbreuk doet 
aan de in dat artikel vastgelegde rechten. Dienaangaande heeft het Hof benadrukt dat in casu het feit dat in 
IJsland aan de betrokkene asiel was verleend, een bijzonder zwaarwichtig gegeven vormt bij die verificatie. 
Dit geldt des te meer wanneer die asielverlening juist is gebaseerd op de strafrechtelijke vervolging die ten 
grondslag ligt aan het uitleveringsverzoek. Behoudens specifieke omstandigheden – zoals een belangrijke 
ontwikkeling van de situatie in Rusland of het bestaan van gegevens waaruit blijkt dat de betrokkene op het 

328|  Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van 
overlevering tussen de lidstaten (PB 2002, L 190, blz. 1), zoals gewijzigd bij kaderbesluit 2009/299/JBZ van de Raad van 26 februari 
2009 (PB 2009, L 81, blz. 24).

329|  Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de procedures voor 
overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie en IJsland en Noorwegen (PB 2006, L 292, blz. 2), namens de Unie goedgekeurd 
bij artikel 1 van besluit 2014/835/EU van de Raad van 27 november 2014 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de 
Europese Unie en de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de procedures voor overlevering tussen de lidstaten 
van de Europese Unie en IJsland en Noorwegen (PB 2014, L 343, blz. 1), in werking getreden op 1 november 2019.
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tijdstip van zijn asielaanvraag die strafrechtelijke vervolging had verzwegen – moet Kroatië dus op grond van 
het besluit van de IJslandse autoriteiten waarbij aan die aanvraag gevolg wordt gegeven, de uitlevering 
weigeren.

In de derde plaats heeft het Hof, met name voor het geval dat de lidstaat die het uitleveringsverzoek heeft 
ontvangen van oordeel zou zijn dat het Handvest zich niet verzet tegen de uitvoering van dat verzoek, in 
herinnering gebracht dat nationale regels die de uitlevering van nationale onderdanen verbieden, zoals het 
geval is in Kroatië, een verschil in behandeling invoeren omdat zij ertoe leiden dat aan onderdanen van 
andere EVA-staten die partij zijn bij de EER-Overeenkomst niet dezelfde bescherming tegen de uitlevering 
wordt geboden. Deze regels kunnen het vrij verrichten van diensten dus ongunstig beïnvloeden in de zin van 
artikel 36 van de EER-Overeenkomst. Het Hof heeft er vervolgens op gewezen dat een dergelijke beperking 
slechts kan worden gerechtvaardigd indien zij is gebaseerd op objectieve overwegingen die evenredig zijn 
aan het door het nationale recht rechtmatig nagestreefde doel. In het onderhavige geval is het doel van 
voorkoming van straffeloosheid van personen die zich op een ander grondgebied bevinden dan dat waar zij 
het hun verweten strafbaar feit zouden hebben gepleegd, rechtmatig. Regels op grond waarvan die personen 
aan een derde staat kunnen worden uitgeleverd, lijken daarenboven geschikt om dat doel te bereiken. Wat 
de evenredigheid van een dergelijke beperking betreft, heeft het Hof evenwel geoordeeld dat de voorkeur 
moet worden gegeven aan de uitwisseling van informatie met de EVA-staat waarvan de betrokkene de 
nationaliteit heeft teneinde die staat in de gelegenheid te stellen een verzoek tot overlevering van zijn 
onderdaan uit te vaardigen teneinde deze strafrechtelijk te vervolgen. Ten aanzien van IJsland is het kaderbesluit 
2002/584 niet van toepassing, maar is een dergelijke overlevering immers mogelijk krachtens de overeenkomst 
betreffende de procedures voor overlevering, waarvan de bepalingen sterk vergelijkbaar zijn met die van 
het kaderbesluit.

De slotsom van het Hof luidde dus dat de oplossing in het arrest Petruhhin naar analogie moet worden 
toegepast op een IJslands staatsburger die zich tegenover een derde staat die om zijn uitlevering verzoekt 
in een situatie bevindt die objectief vergelijkbaar is met die van een Unieburger, aan wie de Unie volgens 
artikel 3, lid 2, VEU een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht zonder binnengrenzen biedt waarbinnen het 
vrij verkeer van personen is gewaarborgd.

XXI. Gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid

In het arrest van 6 oktober 2020, Bank Refah Kargaran/Raad (C-134/19 P, EU:C:2020:793), heeft de Grote 
kamer van het Hof uitspraak gedaan in een zaak waarin de tegoeden en economische middelen van de 
Iraanse Bank Refah Kargaran (hierna: „rekwirante”) in 2010 en 2011 waren bevroren naar aanleiding van 
beperkende maatregelen die door de Europese Unie waren opgelegd om de Islamitische Republiek Iran ertoe 
te dwingen haar proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten en de ontwikkeling van overbrengingssystemen 
voor nucleaire wapens te staken. De bevriezing van tegoeden is doorgevoerd door de plaatsing van de bank 
op de lijst van entiteiten die bijdragen tot de nucleaire proliferatie. Deze lijst is opgenomen als bijlage bij 
verschillende besluiten die de Raad in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid 
(GBVB) achtereenvolgens heeft vastgesteld op grond van artikel 29 VEU. Die GBVB-besluiten zijn vervolgens 
ten uitvoer gelegd door middel van verschillende verordeningen die de Raad heeft vastgesteld op de grondslag 
van artikel 215 VWEU.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:793
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Rekwirante heeft verkregen dat al die handelingen wegens ontoereikende motivering nietig werden verklaard 
voor zover zij op haar betrekking hadden.330 Naderhand, in november 2013, is haar naam op basis van een 
aangepaste motivering opnieuw op de lijst geplaatst die is opgenomen als bijlage bij verschillende besluiten 
en verordeningen die de Raad heeft vastgesteld op grond van artikel 29 VEU respectievelijk artikel 215 VWEU. 
Het Gerecht heeft het door de bank ingestelde beroep dat met name strekte tot nietigverklaring van die 
handelingen voor zover zij op haar betrekking hadden, echter niet toegewezen.

Op 25 september 2015 heeft rekwirante een nieuw beroep ingesteld, ditmaal om de Unie te doen veroordelen 
tot vergoeding van de schade die zij naar eigen zeggen heeft geleden ten gevolge van de vaststelling en de 
handhaving van de haar betreffende beperkende maatregelen die nietig waren verklaard bij het arrest 
houdende nietigverklaring. Bij zijn arrest van 10 december 2018331 heeft het Gerecht zich om te beginnen 
onbevoegd verklaard om kennis te nemen van een beroep tot vergoeding van de schade die zou zijn geleden 
ten gevolge van GBVB-besluiten die zijn vastgesteld op grond van artikel 29 VEU. Daarnaast heeft het Gerecht 
het beroep tot schadevergoeding, voor zover dit strekte tot vergoeding van de schade die zou zijn geleden 
ten gevolge van verordeningen die zijn vastgesteld op de grondslag van artikel 215 VWEU, verworpen omdat 
niet was aangetoond dat er sprake was van een voldoende gekwalificeerde schending van een rechtsregel.

In deze omstandigheden heeft rekwirante bij het Hof hogere voorziening ingesteld, die er in wezen toe strekt 
dat het Hof vaststelt dat het Gerecht de gegrondheid van het beroep tot schadevergoeding onjuist heeft 
beoordeeld, en rekwirantes vorderingen toewijst met gebruikmaking van zijn bevoegdheid om de zaak zelf 
af te doen.

Het Hof heeft die hogere voorziening afgewezen, maar stelde niettemin vast dat het Gerecht blijk heeft 
gegeven van een onjuiste rechtsopvatting doordat het zich onbevoegd heeft verklaard om kennis te nemen 
van de vordering tot vergoeding van de schade die rekwirante stelt te hebben geleden ten gevolge van de 
GBVB-besluiten die zijn vastgesteld op grond van artikel 29 VEU.

In de eerste plaats heeft het Hof ambtshalve onderzocht of de Unierechter bevoegd is om kennis te nemen 
van een beroep tot vergoeding van de schade die zou zijn geleden ten gevolge van beperkende maatregelen, 
aangezien dit een kwestie van openbare orde is. In casu was het Hof van oordeel dat het Gerecht zich op 
goede gronden bevoegd heeft verklaard om kennis te nemen van de vordering tot vergoeding van de schade 
die rekwirante stelt te hebben geleden ten gevolge van beperkende maatregelen die jegens haar zijn vastgesteld 
bij verordeningen die zijn gegrond op artikel 215 VWEU. Het Gerecht heeft naar het oordeel van het Hof 
evenwel blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting doordat het zich onbevoegd heeft verklaard om van 
diezelfde vordering kennis te nemen voor zover de schade die rekwirante stelt te hebben geleden voortvloeit 
uit GBVB-besluiten die zijn vastgesteld op grond van artikel 29 VEU.

Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon wordt de bevoegdheid van de Unierechter op het 
gebied van het GBVB namelijk aldus geregeld dat hij in beginsel niet bevoegd is332, maar dat er op deze 
principiële uitsluiting van bevoegdheid twee uitzonderingen333 bestaan. Een van deze uitzonderingen heeft 
betrekking op de beoordeling van de geldigheid van de besluiten van de Raad waarbij beperkende maatregelen 

330|  Arrest van het Gerecht van 6 september 2013, Bank Refah Kargaran/Raad (T-24/11, EU:T:2013:403) (hierna: „arrest houdende 
nietigverklaring”).

331|  Arrest van het Gerecht van 10 december 2018, Bank Refah Kargaran/Raad (T-552/15, niet gepubliceerd, EU:T:2018:897).

332|  Artikel 24, lid 1, tweede alinea, laatste volzin, VEU en artikel 275, eerste alinea, VWEU.

333|  De eerste uitzondering betreft de naleving van artikel 40 VEU (artikel 24, lid 1, tweede alinea, laatste volzin, VEU en artikel 275, 
tweede alinea, VWEU).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2013:403
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2018:897
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worden vastgesteld.334 Hoewel die uitzondering niet uitdrukkelijk melding maakt van het beroep tot 
schadevergoeding, heeft het Hof zich voor de uitlegging van de omvang van zijn beoordelingsbevoegdheid 
gebaseerd op de noodzakelijke samenhang van het stelsel van rechterlijke bescherming.

In dit verband benadrukte het Hof allereerst dat de regeling van de bevoegdheid van de Unierechter op het 
gebied van het GBVB een uitzondering vormt op de hoofdtaak van de Unierechter, namelijk de eerbiediging 
van het recht te waarborgen.335 Die bijzondere regeling moet als zodanig restrictief worden uitgelegd. Voorts 
maakt het beroep tot schadevergoeding deel uit van één stelsel van rechterlijke bescherming dat voldoet 
aan constitutionele vereisten336, zodat het bijdraagt tot de effectiviteit van die rechterlijke bescherming en 
dus aldus moet worden beoordeeld dat elke leemte in de rechterlijke bescherming kan worden voorkomen, 
zodat de algehele samenhang van het stelsel van rechterlijke bescherming kan worden verzekerd. In casu 
merkte het Hof op dat weliswaar in artikel 215 VWEU een verband wordt gelegd tussen de op grond van die 
bepaling vastgestelde verordeningen en de op grond van artikel 29 VEU vastgestelde GBVB-besluiten, maar 
dat de bij die handelingen vastgestelde beperkende maatregelen niet noodzakelijk samenvallen, zodat de 
onbevoegdheid van de Unierechter om kennis te nemen van een beroep tot schadevergoeding dat betrekking 
heeft op beperkende maatregelen die zijn vastgesteld bij GBVB-besluiten, kan leiden tot een leemte in de 
rechterlijke bescherming. Het Gerecht heeft dan ook blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te 
oordelen dat het niet bevoegd is om kennis te nemen van een beroep tot vergoeding van de schade die een 
natuurlijke of rechtspersoon stelt te hebben geleden ten gevolge van beperkende maatregelen die zijn 
vastgesteld bij GBVB-besluiten.

In de tweede plaats heeft het Hof de middelen onderzocht die rekwirante heeft aangevoerd om op te komen 
tegen de door het Gerecht verrichte beoordeling van de gegrondheid van het beroep tot schadevergoeding, 
voor zover het Gerecht heeft geoordeeld dat er geen sprake is van een onrechtmatigheid die tot de niet-
contractuele aansprakelijkheid van de Unie kan leiden.

Volgens het Hof heeft het Gerecht ten eerste op goede gronden geoordeeld dat de ontoereikendheid van 
de motivering van de handelingen waarbij jegens rekwirante beperkende maatregelen zijn vastgesteld, op 
zichzelf beschouwd niet kan leiden tot deze aansprakelijkheid.

Na de draagwijdte van het aldus herbevestigde jurisprudentiële beginsel te hebben verduidelijkt, heeft het 
Hof niettemin in herinnering gebracht dat de motiveringsplicht, die louter een wezenlijk vormvoorschrift is, 
moet worden onderscheiden van de kwestie van de juistheid van de motivering. Hieruit volgt dat de Unie 
aansprakelijk kan worden gesteld wanneer de Raad er niet in slaagt de gronden van de vastgestelde maatregelen 
te staven – hetgeen verband houdt met de inhoudelijke rechtmatigheid van de handeling – mits een middel 
in die zin is aangevoerd ter ondersteuning van het beroep tot schadevergoeding.

334|  Artikel 275, tweede alinea, VWEU, gelezen in samenhang met artikel 24, lid 1, tweede alinea, laatste volzin, VEU, dat betrekking 
heeft op beroepen die worden ingesteld onder de in artikel 263, vierde alinea, VWEU neergelegde voorwaarden en die verband 
houden met het toezicht op de wettigheid van de op grond van de bepalingen inzake het GBVB genomen besluiten van de Raad 
waarbij beperkende maatregelen jegens natuurlijke of rechtspersonen worden vastgesteld.

335|  Artikel 19 VEU.

336|  Het Hof refereert aan het beginsel van effectieve rechterlijke bescherming zoals dat herbevestigd is in artikel 47 van het Handvest, 
alsmede aan de waarde van de rechtstaat in de zin van artikel 2 VEU en artikel 21 VEU, dat betrekking heeft op het externe optreden 
van de Unie en waarnaar wordt verwezen in artikel 23 VEU.
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Ten tweede heeft het Hof in dit verband de middelen verworpen waarmee rekwirante het Gerecht verwijt 
dat het niet heeft erkend dat de niet-contractuele aansprakelijkheid van de Unie kan voortvloeien uit het feit 
dat de Raad – zoals blijkt uit het arrest houdende nietigverklaring – is tekortgeschoten in de op hem rustende 
verplichting om haar de ten laste gelegde elementen mee te delen. Uit het arrest houdende nietigverklaring 
komt namelijk naar voren dat dit betoog enkel verband houdt met het middel betreffende de motiveringsplicht.

Ten slotte heeft het Hof vastgesteld dat de onjuiste rechtsopvatting waarvan het Gerecht blijk heeft gegeven 
in zijn analyse met betrekking tot de omvang van zijn bevoegdheid, geen rechtvaardiging kan vormen voor 
vernietiging van het bestreden arrest aangezien het dictum ervan gerechtvaardigd voorkomt, zodat het de 
hogere voorziening in haar geheel afwijst.

XXII. Europees ambtenarenapparaat

In dit deel zijn drie arresten vermeldenswaard. Het eerste heeft betrekking op de procedure voor de benoeming 
van de rechters in het Gerecht voor ambtenarenzaken. Het tweede arrest gaat over het recht op jaarlijkse 
vakantie met behoud van loon van ambtenaren en arbeidscontractanten van de Europese Commissie die in 
derde landen tewerkgesteld zijn. In het derde arrest staat de opheffing van de vervolging van rechtsvervolging 
van een ambtenaar centraal.337

1.  Procedure voor de benoeming van de rechters in het Gerecht voor 
ambtenarenzaken

In het arrest van 26 maart 2020, Heroverweging Simpson/Raad en HG/Commissie (gevoegde zaken C-542/18 RX 
II en C-543/18 RX II, EU:C:2020:232), heeft de Grote kamer van het Hof de arresten van het Gerecht Simpson/
Raad en HG/Commissie338 (hierna: „te heroverwegen arresten”) heroverwogen.339 Naar aanleiding van deze 
heroverweging heeft het Hof geoordeeld dat het Gerecht de eenheid en de samenhang van het Unierecht 
heeft aangetast door vast te stellen dat de onregelmatigheid in de procedure voor de benoeming van een 
rechter in het Gerecht voor ambtenarenzaken had geleid tot schending van het beginsel van de bij wet 
aangewezen rechter.340 Hoewel het Hof erkent dat er sprake is van een onregelmatigheid in de 

337|  In dit deel moet tevens worden herinnerd aan het arrest van 25 juni 2020, Satcen/KF (C-14/19 P, EU:C:2020:492), dat onder meer 
betrekking heeft op het statuut van het personeel van het Satellietcentrum van de Europese Unie en op de eerbiediging van de 
rechten van de verdediging bij de vaststelling door deze instantie van een besluit tot beëindiging van de overeenkomst van een van 
zijn personeelsleden. Dit arrest is besproken in deel V.3 „Beroep tot nietigverklaring”. 

338|  Arresten van het Gerecht van 19 juli 2018, Simpson/Raad (T-646/16 P, niet gepubliceerd, EU:T:2018:493) en HG/Commissie (T-693/16 P, 
niet gepubliceerd, EU:T:2018:492). 

339|  Op voorstel van de eerste advocaat-generaal kunnen de beslissingen die het Gerecht van de Europese Unie heeft gewezen naar 
aanleiding van een hogere voorziening die was ingesteld tegen een beslissing van het Gerecht voor ambtenarenzaken, bij wijze van 
uitzondering door het Hof worden overwogen wanneer er een ernstig risico bestaat dat de eenheid of de samenhang van het 
Unierecht wordt aangetast. De heroverwegingsprocedure wordt geregeld in artikel 256, lid 2, VWEU en in de artikelen 62 e.v. van 
het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie. 

340|  Het beginsel van de bij wet aangewezen rechter is neergelegd in artikel 47, tweede alinea, eerste volzin, van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie. Daarin is bepaald dat eenieder recht heeft op een eerlijke en openbare behandeling van zijn 
zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat vooraf bij wet is ingesteld.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:232
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:492
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2018:493
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2018:492
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benoemingsprocedure in kwestie, heeft het niettemin geoordeeld dat deze onregelmatigheid op zichzelf 
geen rechtvaardiging vormde voor de vernietiging van de beslissingen van de rechtsprekende formatie van 
het Gerecht voor ambtenarenzaken waaraan de betrokken rechter was toegevoegd. De te heroverwegen 
arresten zijn vernietigd en de zaken zijn terugverwezen naar het Gerecht. 

In casu was in het vooruitzicht van het verstrijken van het mandaat van twee rechters in het Gerecht voor 
ambtenarenzaken, de heren Van Raepenbusch en Kreppel, een openbare oproep tot kandidaatstelling 
gelanceerd op 3 december 2013. Na deze oproep had het selectiecomité341 een lijst van zes kandidaten 
opgesteld. In het vooruitzicht van het verstrijken van het mandaat van een derde rechter in het Gerecht voor 
ambtenarenzaken, mevrouw Rofes i Pujol, was er geen openbare oproep tot kandidaatstelling bekendgemaakt.

De Raad van de Europese Unie heeft op 22 maart 2016 drie rechters in het Gerecht voor ambtenarenzaken 
benoemd, te weten de heren Van Raepenbusch, Sant’Anna en Kornezov. Voor de benoeming in deze drie 
rechterlijke ambten heeft de Raad de na de openbare oproep tot kandidaatstelling van 3 december 2013 
opgestelde lijst gebruikt, ook voor het vacante ambt dat voorheen werd bekleed door mevrouw Rofes i Pujol 
(hierna: „derde ambt”), terwijl die openbare oproep tot kandidaatstelling geen betrekking had op dat ambt. 
De heren Sant’Anna en Kornezov zijn aan de Tweede kamer van het Gerecht voor ambtenarenzaken toegevoegd 
voor de periode van 14 april 2016 tot en met 31 augustus 2016.

Nadat bij het Gerecht hogere voorzieningen waren ingesteld, zijn twee beslissingen van de Tweede kamer 
van het Gerecht voor ambtenarenzaken342 (hierna: „bestreden beslissingen”) bij de te heroverwegen arresten 
vernietigd op grond dat de rechtsprekende formatie niet regelmatig was samengesteld. Bij beslissingen van 
17 september 2018343 heeft de Kamer van heroverweging van het Hof geoordeeld dat die arresten moesten 
worden heroverwogen teneinde vast te stellen of zij de eenheid of de samenhang van het Unierecht aantasten. 

In de eerste plaats heeft het Hof gepreciseerd dat het Gerecht het middel betreffende de onregelmatigheid 
in de samenstelling van de rechtsprekende formatie die de bestreden beslissingen had gewezen, ambtshalve 
moet onderzoeken. De waarborgen voor toegang tot een onafhankelijk, onpartijdig en vooraf bij wet ingesteld 
gerecht – met name de waarborgen die zowel voor dat begrip als voor de samenstelling van een dergelijk 
gerecht bepalend zijn – vormen namelijk de hoeksteen van het recht op een eerlijk proces. Dit recht impliceert 
dat elke rechterlijke instantie moet nagaan of zij, gelet op haar samenstelling, een gerecht in vorenbedoelde 
zin is, wanneer er op dit punt ernstige twijfel rijst. Van dergelijke twijfel was in casu wel degelijk sprake, 
aangezien de onregelmatigheid van de rechtsprekende formatie was vastgesteld in een eerder arrest van 
het Gerecht.344 Bijgevolg heeft het Gerecht geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in de 
te heroverwegen arresten ambtshalve te onderzoeken of die rechtsprekende formatie regelmatig was 
samengesteld.

341|  Het selectiecomité is het comité dat werd genoemd in artikel 3, lid 3, van bijlage I bij het Statuut van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie. Het had tot taak advies te geven over de geschiktheid van de kandidaten voor de uitoefening van het ambt van 
rechter in het Gerecht voor ambtenarenzaken en om bij dit advies een lijst van de kandidaten met de meest passende ervaring te 
voegen. 

342|  Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 24 juni 2016, Simpson/Raad (F-142/11 RENV, EU:F:2016:136), en arrest van 
het Gerecht voor ambtenarenzaken van 19 juli 2016, HG/Commissie (F-149/15, EU:F:2016:155).

343|  Beslissingen van het Hof van 17 september 2018, Heroverweging Simpson/Raad (C-542/18 RX, EU:C:2018:763), en Heroverweging 
HG/Commissie (C-543/18 RX, EU:C:2018:764).

344|  Arrest van het Gerecht van 23 januari 2018, FV/Raad (T-639/16 P, EU:T:2018:22). 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:F:2016:136
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:F:2016:155
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2018:763
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2018:764
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2018:22
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In de tweede plaats heeft het Hof vastgesteld dat de onregelmatigheid in de benoemingsprocedure uitsluitend 
voortkwam uit het feit dat de Raad de openbare oproep tot kandidaatstelling van 3 december 2013 met 
voeten had getreden. In dit verband heeft het Hof bevestigd dat de Raad zich niet had gehouden aan het 
door hem te eerbiedigen rechtskader dat hij voor zichzelf had vastgesteld door die oproep tot kandidaatstelling 
bekend te maken. Voor het overige was het gebruik van de lijst van kandidaten voor de benoeming in het 
derde ambt evenwel kennelijk in overeenstemming met de regels inzake de procedure voor de benoeming 
van rechters in het Gerecht voor ambtenarenzaken. Met name bedroeg het aantal kandidaten op de betreffende 
lijst wel degelijk het dubbele van het aantal rechters dat op basis van deze lijst is benoemd. Bovendien is er 
geen reden om te betwijfelen dat voldaan was aan het vereiste dat de rechters in het Gerecht voor 
ambtenarenzaken werden gekozen uit personen die alle waarborgen voor onafhankelijkheid bieden en die 
bekwaam zijn om rechterlijke ambten te bekleden, alsmede aan het vereiste dat de lijst de kandidaten met 
de meest passende ervaring op hoog niveau vermeldde. Daarbij komt dat op basis van de onregelmatigheid 
in kwestie geenszins kan worden geoordeeld dat de benoeming van de rechter in het derde ambt heeft geleid 
tot een samenstelling die onevenwichtig was uit het oogpunt van geografische spreiding of vertegenwoordiging 
van de nationale rechtsstelsels binnen het Gerecht voor ambtenarenzaken.

In de derde plaats heeft het Hof geoordeeld dat die onregelmatigheid geen schending oplevert van het 
beginsel van de bij wet aangewezen rechter dat is neergelegd in artikel 47, tweede alinea, eerste volzin, van 
het Handvest. In dit verband zij opgemerkt dat een onregelmatigheid die binnen het gerechtelijke systeem 
in kwestie is begaan bij de benoeming van de rechters, een schending van dat beginsel oplevert, met name 
wanneer die onregelmatigheid door haar aard en ernst het reële risico doet ontstaan dat andere onderdelen 
van de overheid, in het bijzonder de uitvoerende macht, een onbehoorlijke discretionaire bevoegdheid 
kunnen uitoefenen waardoor het benoemingsproces tot oneerlijke resultaten zou kunnen leiden en aldus 
bij de justitiabelen legitieme twijfel zou kunnen ontstaan over de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van 
de betrokken rechter of rechters. 

De benoeming van een rechter in het derde ambt heeft evenwel plaatsgevonden met inachtneming van de 
fundamentele regels die golden voor de benoeming van rechters in het Gerecht voor ambtenarenzaken. In 
zoverre is de omstandigheid dat de Raad uit de na de openbare oproep tot kandidaatstelling van 3 december 
2013 opgestelde lijst heeft geput om het derde ambt te begeven, op zichzelf niet voldoende voor de vaststelling 
dat er sprake was van een zodanige schending van een fundamentele regel van de procedure voor de 
benoeming van rechters in het Gerecht voor ambtenarenzaken dat de aard en de ernst van die schending 
met zich meebrachten dat deze het reële risico deed ontstaan dat de Raad zijn bevoegdheden op een 
ongerechtvaardigde wijze zou gebruiken waardoor het benoemingsproces tot oneerlijke resultaten zou 
kunnen leiden en aldus legitieme twijfel zou kunnen ontstaan over de onafhankelijkheid en onpartijdigheid 
van de in het derde ambt benoemde rechter of zelfs van de kamer waaraan hij werd toegevoegd. Bijgevolg 
heeft het Gerecht blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de bestreden beslissingen te vernietigen 
met als enige grondslag de onregelmatigheid in de benoemingsprocedure in kwestie.

In de vierde en laatste plaats heeft het Hof vastgesteld dat de onjuiste rechtsopvatting waarvan het Gerecht 
in de te heroverwegen arresten blijk heeft gegeven, de eenheid en de samenhang van het Unierecht aantast. 
Die arresten kunnen namelijk precedentwerking hebben voor andere zaken waarin de benoeming van een 
lid van een rechtsprekende formatie ter discussie wordt gesteld en waarin, meer in het algemeen, het recht 
op een onafhankelijk, onpartijdig en vooraf bij wet ingesteld gerecht aan de orde wordt gesteld. Dat recht 
heeft een fundamenteel en overkoepelend karakter in de rechtsorde van de Unie, waarvan de uitlegging en 
de samenhang moeten worden gewaarborgd door het Hof.
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2. Recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon

Bij het arrest Commissie en Raad/Carreras Sequeros e.a. (gevoegde zaken C-119/19 P en C-126/19 P, EU:C:2020:676) 
van 8 september 2020 heeft het Hof (Grote kamer) de hogere voorzieningen toegewezen die door de Commissie 
(zaak C-119/19 P) en de Raad (zaak C-126/19 P) waren ingesteld tegen het arrest van het Gerecht van 4 december 
2018, Carreras Sequeros e.a./Commissie (T-518/16, EU:T:2018:873), waarbij het Gerecht de besluiten van de 
Commissie tot vaststelling voor het jaar 2014 van het aantal jaarlijkse verlofdagen van haar in derde landen 
tewerkgestelde ambtenaren en arbeidscontractanten nietig had verklaard.

Carreras Sequeros en de andere personen die partij zijn bij de procedure voor het Hof (hierna: „Carreras 
Sequeros e.a.”), zijn ambtenaren of arbeidscontractanten bij de Commissie die vóór 1 januari 2014 in derde 
landen zijn tewerkgesteld. Bij het bijwerken van hun persoonsdossiers, om rekening te houden met het 
nieuwe artikel 6, tweede alinea, eerste streepje, van bijlage X bij het Statuut van de ambtenaren van de 
Europese Unie (hierna: „Statuut”)345, is hun voor het jaar 2014 een jaarlijks verlof van 36 werkdagen toegekend, 
tegenover 42 het voorgaande jaar. Carreras Sequeros e.a. hebben klachten ingediend die, naargelang van 
het geval, door het tot aanstelling bevoegd gezag of het tot het aangaan van aanstellingsovereenkomsten 
bevoegd gezag zijn afgewezen.

In hun bij het Gerecht ingestelde beroep hebben Carreras Sequeros e.a. verzocht om het nieuwe artikel 6 
van bijlage X bij het Statuut onwettig te verklaren en om de besluiten van de Commissie houdende vermindering 
van hun jaarlijks verlof met ingang van het jaar 2014 (hierna: „litigieuze besluiten”) nietig te verklaren. Het 
Gerecht heeft het beroep toegewezen en de litigieuze besluiten nietig verklaard op grond dat de Commissie 
zich bij de vaststelling daarvan niet met succes kon beroepen op het nieuwe artikel 6 van bijlage X bij het 
Statuut, aangezien dit artikel, dat de duur van het verlof van de in derde landen tewerkgestelde ambtenaren 
en functionarissen aanzienlijk verminderde, niet verenigbaar kon worden geacht met de aard en het doel 
van het recht op vakantieverlof, zoals die volgen uit artikel 31, lid 2, van het Handvest, gelezen in het licht 
van richtlijn 2003/88346.

345|  Sinds de inwerkingtreding op 1 januari 2014 van artikel 1, punt 70, onder a), van verordening (EU, Euratom) nr. 1023/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie en de 
regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie (PB 2013, L 287, blz. 15), bepaalt artikel 6 van 
bijlage X bij het Statuut voor in een derde land tewerkgestelde ambtenaren het volgende:

  „De ambtenaar heeft per kalenderjaar recht op een vakantieverlof van twee werkdagen [tegenover voorheen drie en een halve 
werkdag] per dienstmaand.

  Niettegenstaande lid 1 van dit artikel hebben ambtenaren die op 1 januari 2014 reeds gestationeerd zijn in een derde land 
recht op:

 – drie werkdagen van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014;

 – twee en een halve werkdag van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015.”

           Het nieuwe artikel 6, tweede alinea, eerste streepje, van bijlage X bij het Statuut vormt dus een overgangsbepaling waarmee de 
geleidelijke overgang naar de bij de eerste alinea van dit artikel ingevoerde definitieve regeling van het vakantieverlof vorm krijgt, 
met name ter voorkoming of ter verzachting van de gevolgen van een abrupte wijziging van de oude regeling voor de betrokken 
personeelsleden die op 1 januari 2014 reeds in een derde land waren tewerkgesteld, zoals Carreras Sequeros e.a.

346|  Richtlijn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende een aantal aspecten van de 
organisatie van de arbeidstijd (PB 2003, L 299, blz. 9).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:676
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2018:873
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In hogere voorziening heeft het Hof allereerst beslist dat het Gerecht de door Carreras Sequeros e.a. 
opgeworpen exceptie van onwettigheid, die betrekking had op de volledige regeling van het vakantieverlof 
zoals vastgesteld in het nieuwe artikel 6 van bijlage X bij het Statuut, met inbegrip van de definitieve fase 
ervan, die van toepassing was vanaf 2016, terecht ontvankelijk had verklaard. Het Hof heeft dienaangaande 
geoordeeld dat de overgangsperiode zoals opgenomen in het nieuwe artikel 6, tweede alinea, van bijlage X 
bij het Statuut alleen wordt gerechtvaardigd door de vaststelling van de bij de eerste alinea van dit artikel 
ingestelde definitieve regeling, aangezien een overgangsperiode ertoe strekt om de geleidelijke overgang 
van de ene naar de andere regeling vorm te geven. In deze omstandigheden waren de litigieuze besluiten 
toepassingsmaatregelen van de regeling die met ingang van 1 januari 2014 bij dit nieuwe artikel 6 van bijlage X 
bij het Statuut was ingevoerd, en bestond er een rechtstreeks juridisch verband met deze regeling in haar 
geheel.

Vervolgens heeft het Hof zich uitgesproken over de aard en het doel van het recht op jaarlijkse vakantie, 
zoals neergelegd in artikel 31, lid 2, van het Handvest. Dienaangaande heeft het opgemerkt dat uit de 
toelichtingen bij deze bepaling voortvloeit dat de verwijzing daarin naar richtlijn 2003/88 betrekking heeft 
op de voorschriften van deze richtlijn die het grondrecht op een jaarlijkse periode van vakantie met behoud 
van loon erkennen en preciseren. Dit is het geval voor artikel 7, lid 1, van richtlijn 2003/88, waarin een recht 
op jaarlijkse vakantie met behoud van loon van ten minste vier weken wordt vastgelegd en dat, onder 
voorbehoud van de gunstiger bepalingen van het Statuut, moet worden toegepast op de ambtenaren en 
functionarissen van de instellingen van de Unie. Een Unierechtelijke bepaling die, net als het nieuwe artikel 6 
van bijlage X bij het Statuut de betrokkenen nog steeds een recht op verlof van een langere duur dan de 
minimumduur van vier weken verzekert, ook al ontneemt zij hun geleidelijk aan een aantal jaarlijkse verlofdagen 
met behoud van loon, kan bijgevolg, anders dan het Gerecht heeft geoordeeld, niet worden geacht een 
inbreuk te vormen op het grondrecht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon. Het Hof heeft daaraan 
toegevoegd dat een bepaling als het nieuwe artikel 6 van bijlage X bij het Statuut in deze omstandigheden 
kan waarborgen dat wordt voldaan aan de twee doelstellingen van het recht op jaarlijkse vakantie, namelijk 
de werknemer de gelegenheid te geven om uit te rusten van het werk dat hij moet verrichten, en over een 
periode van ontspanning en vrije tijd te beschikken. Het Hof heeft de hogere voorzieningen dus toegewezen 
en het arrest van het Gerecht vernietigd.

Ten slotte heeft het Hof de zaak in eerste aanleg zelf afgedaan en alle door Carreras Sequeros e.a. voor het 
Gerecht aangevoerde middelen afgewezen, waaronder de middelen inzake schending van de beginselen van 
gelijke behandeling en bescherming van het gewettigd vertrouwen, alsook inzake het recht op eerbiediging 
van het privéleven.

Aangaande het beginsel van gelijke behandeling, dat op het ambtenarenrecht van de Unie van toepassing 
is, heeft het Hof geoordeeld dat de Uniewetgever wel degelijk rekening heeft gehouden met de specifieke 
situatie die de in een derde land tewerkgestelde ambtenaren en functionarissen onderscheidt van het binnen 
de Unie tewerkgestelde personeel. Hij heeft immers ten gunste van deze ambtenaren en functionarissen 
de mogelijkheid behouden om een buitengewoon ontspanningsverlof aan te vragen, dat boven op het door 
het Statuut aan iedere ambtenaar of functionaris van de Unie toegekende recht op jaarlijkse vakantie met 
behoud van loon komt.

Aangaande het beginsel van bescherming van het gewettigd vertrouwen heeft het Hof eraan herinnerd dat, 
ten eerste, de rechtsverhouding tussen de ambtenaren en de administratie van de Unie statutair en niet 
contractueel van aard is. Bijgevolg kunnen de rechten en de verplichtingen van de ambtenaar op elk moment 
door de Uniewetgever worden gewijzigd. Ten tweede kunnen de betrokkenen zich alleen op dit beginsel 
beroepen indien zij van de bevoegde instanties van de Unie nauwkeurige, onvoorwaardelijke en onderling 
overeenstemmende toezeggingen hebben gekregen die van bevoegde en betrouwbare bronnen afkomstig 
zijn. In casu is echter niet aangetoond dat deze autoriteiten enige toezegging zouden hebben gedaan dat 
artikel 6 van bijlage X bij het Statuut nooit zou worden gewijzigd.
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Aangaande het recht op eerbiediging van het privéleven en het familie- en gezinsleven heeft het Hof in wezen 
benadrukt dat het Statuut een reeks bepalingen bevat die specifiek rekening houden met de bijzondere 
familiale situatie van de ambtenaren en functionarissen die in derde landen zijn tewerkgesteld. Het heeft 
daaraan toegevoegd dat de beoordeling van de rechtmatigheid van een handeling van de Unie ten aanzien 
van de grondrechten niet mag berusten op een betoog inzake de gevolgen van deze handeling in het specifieke 
geval van een verzoeker.

3. Opheffing van de vrijstelling van rechtsvervolging

Bij het arrest Commissie/RQ (C-831/18 P, EU:C:2020:481) van 18 juni 2020 heeft het Hof het arrest van het 
Gerecht, RQ/Commissie347, vernietigd, waarbij het Gerecht het beroep tot nietigverklaring had toegewezen 
dat RQ – voormalig directeur-generaal van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) – had ingesteld 
tegen besluit C(2016) 1449 final van de Commissie van 2 maart 2016 tot opheffing van zijn vrijstelling van 
rechtsvervolging. Het Hof heeft de zaak terugverwezen naar het Gerecht voor zover zij niet in staat van wijzen 
was.

In 2012 had een tabaksfabrikant een klacht ingediend bij de Commissie met ernstige beschuldigingen over 
de betrokkenheid van een Commissielid bij pogingen tot omkoping. OLAF, waarvan RQ toen directeur-generaal 
was, had een administratief onderzoek geopend en had, om aanvullende bewijselementen te verkrijgen, aan 
een getuige gevraagd om te bellen met iemand die beweerdelijk betrokken was bij de vermeende poging tot 
omkoping. De getuige had hiervoor met instemming en in aanwezigheid van RQ een mobiele telefoon gebruikt 
in de ruimten van OLAF. Na de afsluiting van dit administratieve onderzoek was bij een Belgische rechter 
een strafrechtelijke klacht ingediend, waarbij met name was aangevoerd dat telefoongesprekken onrechtmatig 
waren afgeluisterd. Om deze klacht te kunnen onderzoeken had de bevoegde Belgische onderzoeksrechter 
de Commissie gevraagd om RQ’s immuniteit op te heffen, zodat hij als verdachte kon worden gehoord. De 
Commissie had dit verzoek ingewilligd, waarna RQ beroep had ingesteld tot nietigverklaring van het besluit 
tot opheffing van zijn vrijstelling van rechtsvervolging. Het Gerecht had dat beroep toegewezen en geoordeeld 
dat de Commissie RQ’s recht om te worden gehoord had geschonden en dat niet volledig kon worden 
uitgesloten dat het litigieuze besluit zonder deze schending een andere inhoud zou kunnen hebben gehad.

Daarop heeft de Commissie hogere voorziening ingesteld bij het Hof, dat om te beginnen heeft bevestigd 
dat een besluit tot opheffing van de immuniteit van een ambtenaar een bezwarende handeling in de zin van 
artikel 90, lid 2, van het Statuut vormt, waartegen beroep kan worden ingesteld bij de rechterlijke instanties 
van de Unie. Hof heeft in dit verband onderstreept dat met een besluit tot opheffing van de immuniteit van 
een ambtenaar de bescherming wordt ingetrokken die de in artikel 11, onder a), van Protocol nr. 7348 bedoelde 
vrijstelling van rechtsvervolging hem verleent, en hij dus wordt blootgesteld aan maatregelen van het gemene 
recht van de lidstaten, met name detentie en strafvervolging. Het feit dat de voorrechten en de vrijstelling 
van rechtsvervolging uitsluitend in het belang van de Unie aan de ambtenaren worden verleend, doet niet 
af aan de vaststelling dat de opheffing van de immuniteit van een ambtenaar diens situatie aanmerkelijk 
wijzigt door hem het voordeel van die immuniteit te ontnemen, en bijgevolg een voor hem bezwarende 
handeling is.

347|  Arrest van het Gerecht van 24 oktober 2018, RQ/Commissie (T-29/17, EU:T:2018:717).

348|  Protocol nr. 7 betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie (PB 2010, C 83, blz. 266).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:481
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2018:717
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Vervolgens heeft het Hof in herinnering gebracht dat het recht om te worden gehoord niet alleen is neergelegd 
in de artikelen 47 en 48 van het Handvest maar ook in artikel 41 ervan, en bevestigd dat de Commissie RQ 
moest horen alvorens het besluit tot opheffing van zijn vrijstelling van rechtsvervolging vast te stellen, ook 
al is deze immuniteit van de ambtenaren uitsluitend bedoeld om de belangen van de Unie te beschermen. 
Dit laatste kan weliswaar betekenen dat er grenzen worden gesteld aan de argumenten die de betrokken 
ambtenaar met succes kan aanvoeren tegen de opheffing van zijn immuniteit, maar kan niet rechtvaardigen 
dat hij helemaal niet wordt gehoord voordat zijn vrijstelling van rechtsvervolging wordt opgeheven.

Wat de beperkingen betreft die kunnen worden gesteld aan de in het Handvest neergelegde rechten, zoals 
het recht om te worden gehoord, heeft het Hof eraan herinnerd dat artikel 52, lid 1, van het Handvest eist 
dat beperkingen bij wet worden gesteld, de wezenlijke inhoud van het betrokken grondrecht eerbiedigen 
en, met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel, noodzakelijk zijn en daadwerkelijk beantwoorden 
aan door de Unie erkende doelstellingen van algemeen belang.

Het Hof heeft in dit verband benadrukt dat het geheim van het onderzoek waarin het Belgisch Wetboek van 
Strafvordering voorziet, weliswaar in een geval als dat van RQ zou kunnen rechtvaardigen dat hij niet wordt 
gehoord alvorens wordt besloten zijn immuniteit op te heffen, maar dat een dergelijke rechtvaardiging moet 
worden voorbehouden aan uitzonderlijke gevallen. Er mag immers niet van worden uitgegaan dat elk 
strafonderzoek automatisch het risico inhoudt dat de betrokkenen bewijzen en aanwijzingen proberen te 
verheimelijken of frauduleus overleg proberen te plegen, wat zou rechtvaardigen dat ze niet vooraf worden 
ingelicht over het naar hen gevoerde onderzoek. Volgens het Hof heeft het Gerecht dan ook terecht geoordeeld 
dat de Commissie, alvorens te besluiten dat er sprake was van een uitzonderlijk geval waarin de immuniteit 
van RQ kon worden opgeheven zonder dat hij eerst werd gehoord, overeenkomstig het beginsel van loyale 
samenwerking met de betrokken nationale autoriteiten maatregelen had moeten treffen waardoor het recht 
van de betrokkene om te worden gehoord zo goed mogelijk kon worden geëerbiedigd zonder dat de belangen 
van het geheim van het onderzoek in gevaar werden gebracht.

Het Hof heeft eveneens geoordeeld dat het Gerecht geen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting 
door te oordelen dat het feit dat RQ niet was gehoord vóór het nemen van het litigieuze besluit, verder ging 
dan hetgeen noodzakelijk was ter bereiking van het doel om het geheim van het onderzoek te waarborgen, 
en derhalve niet strookte met de wezenlijke inhoud van zijn recht om te worden gehoord. Het Hof heeft 
dienaangaande onder meer bevestigd dat de Commissie er in een geval als dat van RQ voor moet zorgen 
dat de nationale autoriteiten voldoende overtuigende elementen overleggen ter rechtvaardiging van een 
ernstige aantasting van zijn recht om te worden gehoord. Een dergelijke aanpak vormt naar zijn aard geen 
inmenging in de procedure van de betrokken lidstaat, die volgens artikel 4, lid 3, VEU verplicht is tot loyale 
samenwerking.

Wat betreft de juridische gevolgen van de schending van RQ’s recht om te worden gehoord, heeft het Hof er 
evenwel aan herinnerd dat schending van de rechten van de verdediging slechts leidt tot nietigverklaring 
van het na afloop van de betrokken administratieve procedure genomen besluit wanneer die procedure 
zonder die onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben. Bij de beoordeling van het effect van 
de schending van RQ’s recht om te worden gehoord op de rechtmatigheid van het besluit tot opheffing van 
zijn vrijstelling van rechtsvervolging, zijn enkel overwegingen in verband met het belang van de dienst van 
belang. Bijgevolg had RQ moeten aantonen dat niet volledig viel uit te sluiten dat het besluit van de Commissie 
een andere inhoud zou hebben gehad indien hij argumenten en elementen in verband met het dienstbelang 
had kunnen aanvoeren. RQ heeft echter voor het Gerecht geen enkel argument van dien aard aangevoerd. 
Het Gerecht heeft dan ook blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de schending 
van RQ’s recht om te worden gehoord de nietigverklaring van het besluit tot opheffing van zijn vrijstelling 
van rechtsvervolging rechtvaardigde.
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C.     Werkzaamheden van de griffie van het Hof 
van Justitie in 2020

Overzicht van de voornaamste statistische trends van het afgelopen jaar en 
van de maatregelen die zijn genomen om het hoofd te bieden aan de 
gezondheidscrisis

Marc-André Gaudissart, adjunct-griffier

Zoals de president heeft opgemerkt in het inleidende voorwoord van dit jaarverslag, zal het jaar 2020 in ons 
geheugen gegrift staan als een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de 21e eeuw. Eerst trok een lidstaat 
zich terug uit de Europese Unie en vervolgens zette een gezondheidscrisis van ongeëvenaarde omvang de 
wereld en het leven van de bevolking op hun kop. 

Net als verschillende andere continenten is Europa zwaar getroffen door de coronapandemie en de instellingen 
van de Unie hebben binnen enkele weken een uitzonderlijk vermogen tot aanpassing en innovatie aan de 
dag moeten leggen. De rechterlijke macht van de Unie vormt hierop geen uitzondering. Wegens de snelheid 
waarmee het virus zich verspreidde en de door de lidstaten getroffen bestrijdingsmaatregelen moesten de 
regels en de werking van het Hof van Justitie en het Gerecht op een aantal punten ingrijpend worden aangepast, 
zodat deze rechterlijke instanties hun essentiële taak konden blijven vervullen in een context die door grote 
onzekerheid werd gekenmerkt. Voordat ik, zoals elk jaar, de voornaamste statistische trends van het afgelopen 
jaar (II) zal beschrijven, wil ik dan ook kort ingaan op de belangrijkste maatregelen die de instelling heeft 
genomen om aan deze ongekende crisis het hoofd te bieden, en die de bereikte resultaten grotendeels 
verklaren (l). 

I.  In het kader van de gezondheidscrisis getroffen 
maatregelen

Een van de eerste maatregelen die in maart moesten worden getroffen toen het aantal besmettingen in de 
Europese Unie exponentieel bleek te stijgen, was om het aantal persoonlijke contacten en verplaatsingen 
zoveel mogelijk te beperken en waar mogelijk voorrang te geven aan telewerk en elektronische communicatie. 
Dit besluit heeft op 13 maart 2020 concreet geleid tot het verzoek aan het voltallige personeel van de instelling 
om zich niet naar de gebouwen van het Hof te begeven, behalve wanneer dat in specifieke gevallen absoluut 
noodzakelijk was, bijvoorbeeld om een terechtzitting of een beraadslaging te kunnen organiseren, en om 
hun werk voortaan thuis te verrichten, in nauw overleg met de leden en het leidinggevend personeel van de 
instelling. Dit besluit, dat binnen luttele dagen zijn beslag kreeg, vergde van vele collega’s die het niet gewoon 
waren om op deze manier te werken, een – soms grote – aanpassing, maar dankzij de inzet van al zijn 
medewerkers en het gebruik van uitstekende technische tools heeft het Hof zijn werkzaamheden in nagenoeg 
dezelfde omstandigheden kunnen voortzetten als vóór het uitbreken van de crisis.

Gelet op de wereldwijde dimensie van de crisis heeft de rechterlijke instantie zich, logischerwijs, door dezelfde 
overwegingen laten leiden in haar houding ten opzichte van de procespartijen. Waar aanvankelijk om 
verlenging van de termijnen voor indiening van memories of schriftelijke opmerkingen werd verzocht, heeft 
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het Hof deze verzoeken in eerste instantie op ad-hocbasis ingewilligd, waarna op 19 maart 2020 is besloten 
om alle termijnen in lopende procedures met een maand te verlengen, met uitzondering van de termijnen 
voor bijzonder spoedeisende zaken, zoals zaken waarvoor een prejudiciële spoedprocedure of een versnelde 
procedure gold. Deze maatregel op basis van artikel 45, tweede alinea, van het Protocol betreffende het 
Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: „Statuut”), waarbij de coronapandemie als 
een geval van overmacht werd aangemerkt, werd door de vertegenwoordigers van de procespartijen unaniem 
toegejuicht. Hoewel dit onvermijdelijk tot gevolg had dat de totale duur van de procedure bij het Hof iets 
langer werd, konden de procespartijen hierdoor beter deelnemen aan de schriftelijke fase van de procedure, 
nu het als gevolg van de door de nationale gezondheidsautoriteiten uitgevaardigde lockdown- en 
socialdistancingmaatregelen veel moeilijker dan voorheen was om memories voor te bereiden en hun 
vertegenwoordigers met elkaar te laten overleggen.

Daarnaast is de gezondheidscrisis onmiskenbaar ook van invloed geweest op het verloop van de mondelinge 
fase van de procedure. Als zij al niet zelf met het virus waren besmet, ondervonden de vertegenwoordigers 
van de partijen (of de tolken) namelijk steeds meer moeilijkheden om naar Luxemburg te reizen voor de 
pleitzittingen. Soms waren deze moeilijkheden te wijten aan het besluit van de autoriteiten van verschillende 
lidstaten om hun grenzen te sluiten of het vrije verkeer van hun onderdanen te beperken, en soms hadden 
de luchtvaartmaatschappijen op de valreep besloten om vluchten naar Luxemburg of naar luchthavens in 
de buurt van het Groothertogdom te annuleren. Na verschillende voor februari of maart 2020 geplande 
zittingen te hebben uitgesteld, zag het Hof zich dan ook genoodzaakt alle terechtzittingen die tussen midden 
maart en eind mei waren gepland, te annuleren of uit te stellen.

Om de behandeling van deze zaken – vooral van prejudiciële zaken, waarbij de oplossing van het geding op 
nationaal niveau afhangt van het antwoord van het Hof op de door de verwijzende rechter gestelde vragen – 
niet onnodig te vertragen, heeft het Hof al snel besloten om verschillende terechtzittingen te vervangen door 
vragen die schriftelijk dienden te worden beantwoord, zodat de betrokken partijen of belanghebbenden als 
bedoeld in artikel 23 van het Statuut hun standpunt konden bepalen ten aanzien van de tijdens de schriftelijke 
behandeling ingediende memories of opmerkingen en de door het Hof gestelde aanvullende vragen. Deze 
innovatieve oplossing, die soms ook door de partijen zelf werd voorgesteld, heeft het Hof in staat gesteld 
om de gevolgen te ondervangen van de tijdelijke onmogelijkheid om terechtzittingen te houden, zodat het 
een groot aantal aanhangige zaken tóch heeft kunnen afdoen, maar het mag duidelijk zijn dat een dergelijke 
behandeling niet voor alle zaken geschikt is. Om die reden zijn de pleitzittingen in situ hervat zodra de 
gezondheidstoestand dit toeliet, namelijk op 25 mei 2020. Ten opzichte van de situatie in maart hebben zich 
in dit verband twee belangrijke ontwikkelingen voorgedaan, die ik graag wil vermelden.

Allereerst ging de hervatting van de terechtzittingen gepaard met de toepassing van uiterst strikte 
gezondheidsmaatregelen, die niet alleen tot doel hadden de gezondheid van de deelnemers aan de terechtzitting 
te beschermen, maar ook een optimaal verloop van de terechtzitting moesten verzekeren. Deze maatregelen 
omvatten uiteraard het verplicht dragen van een mondmasker en het naleven van zeer strenge regels op 
het gebied van hygiëne en social distancing, maar daarnaast werd aan de vertegenwoordigers van de partijen 
ook de mogelijkheid geboden om te pleiten zonder de plaats te verlaten die hun in de zittingszaal was 
toegewezen – en eventueel zonder een toga te dragen – en werden de tijdens de terechtzitting gebruikte 
microfoons, tafels en stoelen telkens gereinigd en ontsmet teneinde elk – zelfs indirect – besmettingsgevaar 
te voorkomen.

Daarnaast is de instelling erin geslaagd om binnen enkele weken op grote schaal personele, technische en 
financiële middelen in te zetten om de partijen die wegens de pandemie absoluut niet naar Luxemburg 
konden reizen, in de gelegenheid te stellen om op afstand te pleiten, namelijk per videoconferentie. Zo is in 
de periode tussen 25 mei en 31 december 2020 in meer dan vijftig zaken gebruikgemaakt van deze innovatieve 
oplossing. Net als het stellen van schriftelijk te beantwoorden vragen is het gebruik van videoconferenties 
dus van onschatbare waarde gebleken tijdens de gezondheidscrisis, ook al bieden pleidooien op afstand 
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noodzakelijkerwijs minder mogelijkheden tot interactie en minder ruimte voor spontaniteit dan wanneer 
men oog in oog staat met de leden van de rechtsprekende formatie en de overige partijen in de zittingszaal, 
en hebben zij zo hun beperkingen als gevolg van met name de meertalige context waarin het Hof werkt.

Volledigheidshalve wil ik nog onder de aandacht brengen dat het Hof voor het eerst in zijn geschiedenis ook 
gebruik heeft gemaakt van videoconferenties om zijn wekelijkse algemene vergadering te houden, waarin 
de leden van de rechterlijke instantie beslissen welk gevolg moet worden gegeven aan de voorstellen van 
procedurele orde in het voorbereidende rapport dat in elke zaak wordt opgesteld door een rechter-rapporteur, 
en om talrijke beraadslagingen te organiseren. Afhankelijk van hun complexiteit is over zaken die tijdens de 
gezondheidscrisis in staat van wijzen zijn geraakt, nu eens schriftelijk en dan weer mondeling beraadslaagd, 
waarbij in het laatste geval hetzij een fysieke bijeenkomst van de leden van de rechtsprekende formatie 
plaatsvond, hetzij op afstand aan die beraadslagingen werd deelgenomen per videoconferentie, hetzij van 
beide mogelijkheden gebruik werd gemaakt (een deel van de leden kwam fysiek bijeen in de gebouwen van 
de instelling, terwijl de overige leden van de rechtsprekende formatie per videoconferentie aan de 
beraadslagingen deelnamen). 

Al deze maatregelen samen – in combinatie met het feit dat de instelling zich grondig had voorbereid op 
crisissituaties, met name door rampenplannen op te stellen en in adequate organisatiestructuren te voorzien 
– verklaren waarom voor het afgelopen jaar positieve cijfers kunnen worden voorgelegd, ondanks het 
uitbreken van een crisis van ongekende omvang en complexiteit.

II.  Voornaamste statistische trends van het 
afgelopen jaar

Aanhangig gemaakte zaken

Om te beginnen zal het geen verbazing wekken dat het aantal zaken dat bij het Hof is aangebracht, in 2020 
fors is gedaald ten opzichte van het vorige jaar. Met 735 nieuwe zaken in 2020 is het aantal aanhangig gemaakte 
zaken weliswaar lager dan het zeer hoge aantal van 2019 (966 zaken), maar ligt het niettemin dicht in de 
buurt van het aantal zaken dat in 2017 bij het Hof is aangebracht (739 zaken). Deze daling van de input is 
uiteraard rechtstreeks te herleiden tot de gezondheidscrisis, want in de eerste maanden van het afgelopen 
jaar is het aantal verzoeken om een prejudiciële beslissing drastisch gedaald doordat ook de rechterlijke 
instanties van de lidstaten ernstig onder de pandemie te lijden hadden en de in die landen getroffen 
bestrijdingsmaatregelen soms zelfs zo ver gingen dat officiële gebouwen volledig werden gesloten en de 
gerechtelijke werkzaamheden totaal werden stilgelegd. De daling van het aantal aanhangig gemaakte zaken 
valt echter ook te verklaren door de aanzienlijke vermindering van het aantal hogere voorzieningen dat is 
ingesteld tegen beslissingen van het Gerecht. In 2020 zijn bij het Hof namelijk slechts 131 hogere voorzieningen, 
hogere voorzieningen op kort geding of hogere voorzieningen op interventie ingesteld, terwijl dit aantal het 
voorafgaande jaar meer dan het dubbele bedroeg (266).

In vergelijking met deze forse daling is het aantal rechtstreekse beroepen dat bij het Hof is ingesteld, relatief 
stabiel gebleven (37 zaken in 2020, tegenover 41 in 2019), maar de onderverdeling van deze beroepen is 
wezenlijk anders. Het aantal beroepen wegens niet-nakoming is namelijk gedaald van 35 in 2019 naar 18 in 
2020, terwijl het aantal beroepen tot nietigverklaring bijna is verviervoudigd, van 5 in 2019 tot 19 in 2020. 
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Deze stijging lijkt echter vooral van incidentele aard te zijn, want alleen al in oktober zijn niet minder dan  
15 beroepen ingesteld tegen verordeningen en richtlijnen die het Europees Parlement en de Raad op 15 juli 
2020 hebben vastgesteld op het gebied van wegvervoer.

Tot slot dient te worden vermeld dat in december 2020 een verzoek om advies (1/20) is ingediend door het 
Koninkrijk België over de verenigbaarheid van het ontwerp voor een gemoderniseerd Verdrag inzake het 
Energiehandvest met de Verdragen en met name over de toepasselijkheid van het daarin opgenomen 
mechanisme voor geschillenbeslechting in de Europese Unie.

De verzoeken om een prejudiciële beslissing waren in 2020 weliswaar minder talrijk (556 verzoeken, tegenover 
641 in het voorafgaande jaar), maar maakten niettemin nog steeds 75 % uit van alle zaken die in dat jaar bij 
het Hof aanhangig zijn gemaakt. Zij hadden wederom betrekking op een breed scala aan onderwerpen, die 
de diversiteit van de door het Unierecht beheerste rechtsgebieden weerspiegelen, en waren afkomstig uit 
nagenoeg alle lidstaten. Net als in de voorgaande jaren voerde Duitsland ook in 2020 het geografische 
klassement van de prejudiciële verwijzingen aan, ditmaal echter niet gevolgd door Italië of Spanje, die bijzonder 
hard werden getroffen door de pandemie, maar door Oostenrijk, waarvan de rechterlijke instanties zich 
vijftig keer tot het Hof hebben gewend. Daarna volgden de Italiaanse en de Poolse rechterlijke instanties, 
waarbij opvalt dat een groot deel van de verwijzingen van de rechterlijke instanties van Polen in 2020 wederom 
betrekking had op de gevolgen van de hervorming van de rechterlijke macht in dat land en de verenigbaarheid 
daarvan met de regels en beginselen van het Unierecht. 

Verder hebben de Britse rechterlijke instanties het afgelopen jaar 17 keer prejudiciële vragen aan het Hof 
gesteld, ondanks het feit dat het Verenigd Koninkrijk zich op 31 januari 2020 om middernacht heeft 
teruggetrokken uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. Deze verzoeken, 
waarvan meer dan de helft is ingediend in de laatste weken van het afgelopen jaar, zijn gebaseerd op artikel 86, 
lid 2, van het tussen voornoemde partijen gesloten terugtrekkingsakkoord, dat bepaalt dat „[h]et Hof van 
Justitie van de Europese Unie [...] bevoegd [blijft] bij wijze van prejudiciële beslissing een uitspraak te doen 
naar aanleiding van verzoeken van rechterlijke instanties van het Verenigd Koninkrijk die voor het eind van 
de overgangsperiode zijn ingediend”. Deze verzoeken getuigen van de levendige dialoog tussen het Hof en 
de rechterlijke instanties van deze staat en bestrijken zeer uiteenlopende gebieden, van mededinging en 
belastingen tot burgerschap en justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken.

Tot slot leggen spoedeisende zaken nog steeds een niet gering beslag op de middelen van het Hof, ondanks 
een lichte daling ten opzichte van het voorgaande jaar. Zo ontving het Hof in 2020 niet minder dan 59 verzoeken 
om toepassing van de prejudiciële spoedprocedure of de versnelde procedure. Deze laatste procedure werd 
toegestaan in drie zaken (een prejudiciële zaak en twee hogere voorzieningen), terwijl de spoedprocedure 
werd toegepast in negen zaken, die hoofdzakelijk betrekking hadden op de uitlegging van kaderbesluit 
2002/584/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures 
van overlevering tussen de lidstaten1.

Afgedane zaken

Hoewel er minder zaken aanhangig werden gemaakt, is het aantal zaken dat door het Hof in 2020 werd 
afgesloten onveranderd hoog gebleven, aangezien in het afgelopen jaar niet minder dan 792 zaken zijn 
afgedaan. Dat is weliswaar een daling van 9 % ten opzichte van het voorgaande jaar, dat met 865 afgedane 
zaken een historisch recordjaar vormt in de annalen van het Hof, maar deze daling moet worden gezien in 

1|  PB L 190 van 18 juli 2002, blz. 1.
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het licht van de ongekende situatie waarin de rechterlijke instanties van de Unie zich bevonden. Zij dienden 
namelijk te manoeuvreren in het spanningsveld tussen enerzijds de noodzaak om de continuïteit van hun 
activiteit – die in tijden van crisis en onzekerheid meer dan ooit onontbeerlijk is – te waarborgen en anderzijds 
de niet minder prangende noodzaak om de gezondheid te beschermen van degenen die hen bij de vervulling 
van hun taak bijstaan, wat er, zoals gezegd, toe heeft geleid dat veel terechtzittingen zijn geannuleerd of 
uitgesteld en dat ingrijpende lockdownmaatregelen zijn getroffen. 

Zonder hier uitvoerig in te gaan op de in 2020 afgedane zaken en de strekking daarvan – ik verwijs in dit 
verband naar het deel van dit verslag dat is gewijd aan de ontwikkelingen in de rechtspraak – wil ik opmerken 
dat verschillende aspecten de bijzondere aandacht van de lezer verdienen wanneer hij zijn ogen over de 
hiernavolgende cijfers en statistieken laat gaan. 

Het eerste aspect is de aard van de zaken die in 2020 zijn afgedaan. Het aantal prejudiciële zaken dat het 
Hof het afgelopen jaar heeft afgesloten (534) ligt lager dan het aantal prejudiciële zaken dat in 2019 werd 
afgehandeld (601). Daartegenover staat dat het aantal hogere voorzieningen dat het Hof in 2020 heeft 
afgedaan (204) nagenoeg identiek is aan het aantal hogere voorzieningen waarop in 2019 uitspraak is gedaan 
(210). Deze cijfers vallen uiteraard te verklaren door het zeer hoge aantal hogere voorzieningen dat in 2019 
bij het Hof is ingesteld, maar ook door de niet-aflatende inspanning van de Kamer voor toelating van hogere 
voorzieningen ten aanzien van hogere voorzieningen op het gebied van intellectuele eigendom, die onder 
artikel 58 bis van het Statuut vallen. In het afgelopen jaar heeft de bij artikel 170 ter van het Reglement voor 
de procesvoering van het Hof ingestelde kamer niet minder dan 37 beschikkingen gegeven waarbij een 
hogere voorziening niet-toelaatbaar werd verklaard, terwijl de vicepresident van haar kant drie beschikkingen 
heeft gegeven waarbij een hogere voorziening niet-ontvankelijk werd verklaard omdat de verzoekende partij 
had verzuimd het vereiste verzoek om toelating bij zijn hogere voorziening te voegen of gebreken in het 
verzoekschrift niet binnen de door de griffie gestelde termijn had verholpen. 

Net als in 2019 heeft het Hof in 2020 een aanzienlijk aantal prejudiciële zaken bij beschikking afgedaan, hetzij 
op grond van artikel 53, lid 2, van zijn Reglement voor de procesvoering (23 zaken), hetzij op grond van de 
artikelen 99 of 100 van dat Reglement (respectievelijk 44 en 4 zaken). Wanneer we het hierboven genoemde 
mechanisme van voorafgaande toelating buiten beschouwing laten, ligt het aantal bij beschikking afgedane 
hogere voorzieningen in 2020 (32 zaken) echter beduidend lager dan in 2019 (80 zaken).2 Dit verschil is te 
verklaren door de toenemende complexiteit van de zaken die in het kader van deze hogere voorzieningen 
aan het Hof worden voorgelegd en door de wens van het Hof om in sommige van deze zaken te kunnen 
profiteren van de inzichten die de advocaat-generaal in zijn conclusie verstrekt. 

Daar staat tegenover dat de in de voorbije twee jaar waargenomen trend op het gebied van de verdeling van 
de zaken over de verschillende categorieën rechtsprekende formaties zich in het afgelopen jaar heeft 
voortgezet. Zo zijn in 2020 71 zaken door de Grote kamer van het Hof afgedaan – iets minder dan in 2019  
(82 zaken) – terwijl de kamers van drie rechters en de Kamer voor toelating van hogere voorzieningen in het 
afgelopen jaar niet minder dan 345 zaken hebben afgedaan, nagenoeg evenveel als in het voorafgaande jaar 
(351 zaken). Het aantal zaken dat in 2020 door de kamers van vijf rechters is behandeld (251 zaken) is enigszins 
gedaald ten opzichte van het vorige jaar (343 zaken), maar dit is voor een deel toe te schrijven aan het feit 
dat de regels voor de toevoeging van de rechters aan de kamers in 2019 zijn gewijzigd, waardoor de vicepresident 
en de presidenten van de kamers van vijf rechters voortaan ook worden toegevoegd aan de kamers van drie 
rechters en zij dus kunnen voorstellen om zaken waarmee zij zijn belast, naar die rechtsprekende formaties 
te verwijzen wanneer die zaken zich daartoe lenen. Als gevolg van de gezondheidscrisis hebben bovendien 

2|  Deze cijfers houden geen rekening met doorgehaalde zaken of met de hogere voorzieningen tegen uitspraken in kort geding, 
respectievelijk tegen een interventie, die in de betrokken jaren zijn afgedaan (6 in 2019 en 10 in 2020). 
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verschillende zaken die aan kamers van vijf rechters waren toegewezen, vertraging ondervonden, omdat de 
terechtzittingen zijn uitgesteld en in sommige gevallen zijn omgezet in vragen die schriftelijk dienden te 
worden beantwoord. Dit verklaart waarom tal van zaken die in 2020 naar deze rechtsprekende formaties 
zijn verwezen, nog aanhangig waren ten tijde van de redactie van dit voorwoord.

Wat tot slot de duur van de procedures betreft, wil ik erop wijzen dat die ten opzichte van 2019 nauwelijks 
is gewijzigd, wat gezien de gezondheidscontext van het afgelopen jaar als een echte krachttoer kan worden 
beschouwd. Meer bepaald bedroegen de termijnen respectievelijk 15,8 maanden voor de behandeling van 
prejudiciële zaken (15,5 maanden in 2019), 19,2 maanden voor de behandeling van rechtstreekse beroepen 
(19,1 maanden in het voorafgaande jaar) en 13,8 maanden voor de behandeling van hogere voorzieningen 
(11,1 maanden in 2019). Zoals reeds opgemerkt, valt de toename van de duur van de behandeling van hogere 
voorzieningen in 2020 hoofdzakelijk te verklaren door het feit dat zaken minder vaak bij beschikking en vaker 
bij arrest zijn afgedaan. Tot slot is nog van belang dat de behandeling van hogere voorzieningen die aan 
voorafgaande toelating zijn onderworpen, in 2020 gemiddeld 3,2 maanden in beslag nam, terwijl de gemiddelde 
behandelingsduur in het kader van de prejudiciële spoedprocedure 3,9 maanden bedroeg.

Aanhangige zaken

De daling van het aantal in 2020 aanhangig gemaakte zaken, gecombineerd met de hoge productiviteit van 
de rechterlijke instantie in datzelfde jaar, verklaart waarom het aantal aanhangige zaken is afgenomen.  
Op 31 december 2019 waren 1 102 zaken bij het Hof aanhangig. Een jaar later waren dat er nog maar 1 045 
(of 964 wanneer voegingen wegens verknochtheid worden verrekend, hetgeen op twee na overeenkomt met 
het aantal zaken dat in 2019 bij het Hof is aangebracht). Dat op dit moment geen nieuw verzoek tot wijziging 
van het Statuut is ingediend, moet met name in het licht van deze cijfers worden begrepen. 

Een statistisch overzicht van een bepaald jaar volstaat op zich uiteraard niet om een reëel beeld te geven 
van de werklast van een rechterlijke instantie. Bovendien zijn sommige ontwikkelingen die in de loop van 
een specifiek jaar worden waargenomen, wellicht omkeerbaar, met name als we denken aan de gevolgen 
die de gezondheidscrisis en de Brexit nog jarenlang zullen hebben voor de wetgevingsactiviteit van de 
Europese Unie en de daaruit voortvloeiende geschillen. Dit neemt niet weg dat 2020 in alle opzichten een 
uitzonderlijk jaar blijft en dat het beslist niet het juiste moment was om ingrijpende structurele hervormingen 
in gang te zetten of een herverdeling van de rechterlijke bevoegdheden van het Hof van Justitie en het Gerecht 
door te voeren. Er is een langere bezinkingsperiode nodig om de effecten van de hervorming van de 
gerechtelijke structuur van de Unie te kunnen meten. Pas daarna kan eventueel een nieuw wetgevingsverzoek 
worden ingediend op grond van artikel 281, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie.
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2016 2017 2018 2019 2020
Aanhangig gemaakte zaken 692 739 849 966 735
Afgedane zaken 704 699 760 865 792
Aanhangige zaken 872 912 1 001 1 102 1 045

1. Werkzaamheden van het Hof van Justitie in het algemeen
Aanhangig gemaakte, afgedane, aanhangige zaken (2016-2020)
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I. Werkzaamheden van het Hof van Justitie in het algemeen ―
Aanhangig gemaakte, afgedane, aanhangige zaken (2016-2020)



2016 2017 2018 2019 2020
470 533 568 641 556
35 46 63 41 37

168 141 193 256 125

7 6 6 10 6

1 1 1
12 12 19 17 10

692 739 849 966 735
3 3 6 6 3

1| Als „bijzondere procedures" worden beschouwd: rechtsbijstand, begroting van de kosten, rectificatie, verzuim om te beslissen, verzet
tegen een bij verstek gewezen arrest, derdenverzet, uitlegging, herziening, onderzoek van een voorstel van de eerste advocaat-
generaal om een beslissing van het Gerecht te heroverwegen, derdenbeslag, zaken over immuniteit.

2020

Hogere voorzieningen
Hogere voorzieningen tegen uitspraken 
in kort geding of over interventies
Verzoeken om advies
Bijzondere procedures¹

Rechtstreekse beroepen
Prejudiciële verwijzingen

2. Aanhangig gemaakte zaken — Aard van de procedures (2016-2020)

Totaal
Verzoeken in kort geding

75,64 %

5,03 %

17,00 %

0,82 % 1,40 %
0,13 %

Prejudiciële verwijzingen

Rechtstreekse beroepen

Hogere voorzieningen

Hogere voorzieningen tegen
uitspraken in kort geding of over
interventies

Verzoeken om advies

Bijzondere procedures
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II. Aanhangig gemaakte zaken — Aard van de procedures (2016-2020)

1| Als „bijzondere procedures” worden beschouwd: rechtsbijstand, begroting van de kosten, rectificatie, verzuim om te beslissen, 
verzet tegen een bij verstek gewezen arrest, derdenverzet, uitlegging, herziening, onderzoek van een voorstel van de eerste 
advocaat-generaal om een beslissing van het Gerecht te heroverwegen, derdenbeslag, zaken over immuniteit.



2016 2017 2018 2019 2020
Arbitragebeding 5 2 3 1

Beginselen van het recht van de Unie 11 12 29 33 29
Burgerschap van de Unie 7 8 6 8 11
Consumentenbescherming 23 36 41 72 37
Douane-unie en gemeenschappelijk douanetarief 13 14 13 18 19
Economisch en monetair beleid 1 7 3 11 12
Economische, sociale en territoriale samenhang 2 1 1 2
Energie 3 2 12 6 7
Extern optreden van de Europese Unie 4 3 4 4 4
Financiële bepalingen (begroting, financieel kader, eigen 
middelen, bestrijding van fraude, ...)

3 6 6 8 7

Fiscale bepalingen 70 55 71 73 65
Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid 7 6 7 19 1
Gemeenschappelijk visserijbeleid 3 1 1 1 2
Handelspolitiek 20 8 5 10 8
Harmonisatie van wetgevingen 34 41 53 30 35
Industriebeleid 3 6 4 7 1
Institutioneel recht 22 26 34 38 27
Intellectuele en industriële eigendom 66 73 92 74 51
Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken 1
Landbouw 27 14 26 24 15
Mededinging 35 8 25 42 16
Milieu 30 40 50 47 23
Ondernemingsrecht 7 1 2 3 1
Onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en sport 2
Onderzoek, technologische ontwikkeling en ruimte 3 3 1
Overheidsopdrachten 19 23 28 27 13
Registratie en beoordeling van en autorisatie en beperkingen 
ten aanzien van chemische stoffen (Reach-verordening)

2 2 1 3

Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht 76 98 82 107 95
Sociale politiek 33 43 46 41 32
Sociale zekerheid van migrerende werknemers 10 7 14 2 6
Steunmaatregelen van de staten 39 21 26 59 17
Toegang tot documenten 6 1 10 5 1
Toetreding van nieuwe staten 1
Vervoer 32 83 39 54 99
Volksgezondheid 1 1 4 6 4
Vrij verkeer van goederen 3 6 4 8 5
Vrij verkeer van kapitaal 4 12 9 6 9
Vrij verkeer van personen 28 16 19 40 14
Vrij verrichten van diensten 15 18 37 12 11
Vrijheid van vestiging 16 8 7 8 22
Werkgelegenheid 1

VWEU 676 719 814 910 704
Bescherming van de bevolking 1 1
Veiligheidscontrole 1

EGA-Verdrag 2 1
Beginselen van het recht van de Unie 1 1

EU-Verdrag 1 1
Ambtenarenstatuut 1 8 16 35 19
Institutioneel recht 2
Procedure 13 12 12 16 10
Voorrechten en immuniteiten 2 2 3 2

Diversen 16 20 32 54 31
TOTAAL-GENERAAL 692 739 849 966 735

3. Aanhangig gemaakte zaken — Onderwerp van het beroep (2016-2020)
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III. Aanhangig gemaakte zaken — Onderwerp van het beroep (2016-2020)
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Arbitragebeding 1 1
Beginselen van het recht van de Unie 29 29
Burgerschap van de Unie 10 1 11
Consumentenbescherming 37 37
Douane-unie en gemeenschappelijk douanetarief 19 19
Economisch en monetair beleid 2 8 2 12
Economische, sociale en territoriale samenhang 1 1 2
Energie 3 1 3 7
Extern optreden van de Europese Unie 3 1 4
Financiële bepalingen (begroting, financieel kader, eigen 
middelen, bestrijding van fraude, ...)

3 4 7

Fiscale bepalingen 61 4 65
Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid 1 1
Gemeenschappelijk visserijbeleid 2 2
Handelspolitiek 2 6 8
Harmonisatie van wetgevingen 35 35
Industriebeleid 1 1
Institutioneel recht 2 5 15 4 1 27
Intellectuele en industriële eigendom 11 40 51
Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken 1 1
Landbouw 8 1 6 15
Mededinging 12 4 16
Milieu 16 7 23
Ondernemingsrecht 1 1
Overheidsopdrachten 13 13
Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht 95 95
Sociale politiek 32 32
Sociale zekerheid van migrerende werknemers 5 1 6
Steunmaatregelen van de staten 4 2 11 17
Toegang tot documenten 1 1
Vervoer 83 16 99
Volksgezondheid 2 2 4
Vrij verkeer van goederen 5 5
Vrij verkeer van kapitaal 9 9
Vrij verkeer van personen 13 1 14
Vrij verrichten van diensten 11 11
Vrijheid van vestiging 22 22
Werkgelegenheid 1 1

VWEU 555 37 105 6 1 704
Ambtenarenstatuut 19 19
Procedure 1 9 10
Voorrechten en immuniteiten 1 1 2

Diversen 1 20 10 31
TOTAAL-GENERAAL 556 37 125 6 1 10 735

4. Aanhangig gemaakte zaken — Onderwerp van het beroep (2020)
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IV. Aanhangig gemaakte zaken — Onderwerp van het beroep (2020)



2016 2017 2018 2019 2020 Totaal
België 26 21 40 38 36 161
Bulgarije 18 16 20 24 28 106
Tsjechië 5 4 12 5 9 35
Denemarken 12 8 3 1 6 30
Duitsland 84 149 78 114 139 564
Estland 1 7 2 3 3 16
Ierland 6 12 12 10 5 45
Griekenland 6 4 3 5 2 20
Spanje 47 23 67 64 30 231
Frankrijk 23 25 41 32 21 142
Kroatië 2 3 3 10 4 22
Italië 62 57 68 70 44 301
Cyprus 1 1 2
Letland 9 5 5 12 17 48
Litouwen 8 10 6 7 7 38
Luxemburg 1 1 4 6 3 15
Hongarije 15 22 29 20 18 104
Malta 1 1 2
Nederland 26 38 35 28 18 145
Oostenrijk 20 31 35 37 50 173
Polen 19 19 31 39 41 149
Portugal 21 21 15 14 17 88
Roemenië 14 16 23 49 20 122
Slovenië 3 3 2 5 2 15
Slowakije 6 6 6 10 6 34
Finland 7 13 6 7 7 40
Zweden 5 8 7 11 6 37
Verenigd Koninkrijk 23 11 14 18 17 83

Totaal 470 533 568 641 556 2 768

5. Aanhangig gemaakte zaken — Prejudiciële verwijzingen per lidstaat (2016-
2020)
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V. Aanhangig gemaakte zaken — Prejudiciële verwijzingen per lidstaat (2016-2020)



2016 2017 2018 2019 2020 Totaal
België 3 2 2 7
Bulgarije 2 2 2 1 7
Tsjechië 2 2 1 5
Denemarken 1 1 2
Duitsland 7 2 2 1 1 13
Estland
Ierland 3 2 1 6
Griekenland 7 2 2 2 2 15
Spanje 1 4 6 6 2 19
Frankrijk 2 1 3
Kroatië 2 3 5
Italië 3 7 4 2 16
Cyprus 1 1
Letland 2 2
Litouwen
Luxemburg 3 4 7
Hongarije 3 5 4 12
Malta
Nederland 1 1
Oostenrijk 1 6 4 1 12
Polen 4 3 3 1 1 12
Portugal 3 1 1 3 8
Roemenië 1 1 3 5
Slovenië 1 2 4 2 9
Slowakije 1 1 1 2 5
Finland 1 1 2
Zweden 1 1
Verenigd Koninkrijk 1 2 1 2 1 7

Totaal 31 41 57 35 18 182

6. Aanhangig gemaakte zaken — Beroepen wegens niet-nakoming (2016-2020)
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VI. Aanhangig gemaakte zaken — Beroepen wegens niet-nakoming (2016-2020)



2016 2017 2018 2019 2020
Prejudiciële verwijzingen 453 447 520 601 534
Rechtstreekse beroepen 49 37 60 42 37
Hogere voorzieningen 182 194 155 204 194
Hogere voorzieningen 
tegen uitspraken in kort 
geding of over interventies

7 4 10 6 10

Verzoeken om advies 3 1
Bijzondere procedures² 13 14 15 11 17

Totaal 704 699 760 865 792

1|

2|

7. Afgedane zaken — Aard van de procedures (2016-2020)¹

De cijfers (brutocijfers) hebben betrekking op het totale aantal zaken ongeacht of zij wegens verknochtheid zijn gevoegd (één
zaaknummer = één zaak).
Als „bijzondere procedures” worden beschouwd: rechtsbijstand, begroting van de kosten, rectificatie, verzuim om te beslissen,
verzet tegen een bij verstek gewezen arrest, derdenverzet, uitlegging, herziening, onderzoek van een voorstel van de eerste
advocaat-generaal om een beslissing van het Gerecht te heroverwegen, derdenbeslag, zaken over immuniteit.

2020

67,43 %

4,67 %

24,49 %

1,26 %
2,15 %

Prejudiciële verwijzingen

Rechtstreekse beroepen

Hogere voorzieningen

Hogere voorzieningen tegen 
uitspraken in kort geding of 
over interventies

Bijzondere procedures

2/03/2021 Stat_7 Stat_Cour

 D   Gerechtelijke statistieken van het  Hof van Justitie 231

VII. Afgedane zaken — Aard van de procedures (2016-2020)¹

1| De cijfers (brutocijfers) hebben betrekking op het totale aantal zaken ongeacht of zij wegens verknochtheid zijn gevoegd (één 
zaaknummer = één zaak).

2| Als „bijzondere procedures” worden beschouwd: rechtsbijstand, begroting van de kosten, rectificatie, verzuim om te beslissen, 
verzet tegen een bij verstek gewezen arrest, derdenverzet, uitlegging, herziening, onderzoek van een voorstel van de eerste 
advocaat-generaal om een beslissing van het Gerecht te heroverwegen, derdenbeslag, zaken over immuniteit.
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Prejudiciële verwijzingen 317 59 112 488
Rechtstreekse beroepen 32 1 3 36
Hogere voorzieningen 101 66 10 177
Hogere voorzieningen 
tegen uitspraken in kort 
geding of over interventies

10 10

Verzoeken om advies
Bijzondere procedures 15 16

Totaal 451 140 11 125 727

1|

2|

3|

4| Beschikkingen waardoor een procedure wordt beëindigd door doorhaling, afdoening zonder beslissing of terugverwijzing naar
het Gerecht.

De cijfers (nettocijfers) hebben betrekking op het aantal zaken na de voegingen wegens verknochtheid (een aantal gevoegde
zaken = één zaak).
Beschikkingen waardoor een procedure anders wordt beëindigd dan door doorhaling, afdoening zonder beslissing of
terugverwijzing naar het Gerecht.
Beschikkingen op verzoeken op grond van de artikelen 278 en 279 VWEU, artikel 280 VWEU of de overeenkomstige bepalingen
van het EGA-Verdrag, of beschikkingen op hogere voorziening tegen een beschikking in kort geding of over interventies.

8. Afgedane zaken — Arresten, adviezen, beschikkingen (2020)¹

62,04 %19,26 %

1,51 %

17,19 %
Arresten

Beschikkingen van
gerechtelijke aard

Beschikkingen in kort geding

Andere beschikkingen
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VIII. Afgedane zaken — Arresten, adviezen, beschikkingen (2020)¹

1| De cijfers (nettocijfers) hebben betrekking op het aantal zaken na de voegingen wegens verknochtheid (een aantal gevoegde zaken 
= één zaak).

2| Beschikkingen waardoor een procedure anders wordt beëindigd dan door doorhaling, afdoening zonder beslissing of terugverwijzing 
naar het Gerecht.

3| Beschikkingen op verzoeken op grond van de artikelen 278 en 279 VWEU, artikel 280 VWEU of de overeenkomstige bepalingen 
van het EGA-Verdrag, of beschikkingen op hogere voorziening tegen een beschikking in kort geding of over interventies.

4| Beschikkingen waardoor een procedure wordt beëindigd door doorhaling, afdoening zonder beslissing of terugverwijzing naar 
het Gerecht.
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Voltallige zitting 1 1 1 1 1 1
Grote kamer 54 54 46 46 76 76 77 77 70 70
Kamers van 5 rechters 280 20 300 312 10 322 300 15 315 317 21 338 237 4 241
Kamers van 3 rechters 120 162 282 151 105 256 153 93 246 163 176 339 191 142 333
Vicepresident 5 5 3 3 7 7 8 8 13 13

Totaal 454 187 641 510 118 628 530 115 645 558 205 763 498 159 657

1|

2| Beschikkingen waardoor een procedure anders wordt beëindigd dan door doorhaling, afdoening zonder beslissing of terugverwijzing
naar het Gerecht.

9. Bij arrest, advies of beschikking van gerechtelijke aard afgedane zaken —
Rechtsprekende formatie (2016-2020)¹ 

De cijfers (brutocijfers) hebben betrekking op het totale aantal zaken ongeacht of zij wegens verknochtheid zijn gevoegd (één
zaaknummer = één zaak).

2020201920182016 2017

2020

10,65 %

36,68 %

50,68 %

1,98 %

Grote kamer

Kamers van 5 rechters

Kamers van 3 rechters

Vicepresident
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IX.  Bij arrest, advies of beschikking van gerechtelijke aard afgedane zaken —  
Rechtsprekende formatie (2016-2020)¹ 

1| De cijfers (brutocijfers) hebben betrekking op het totale aantal zaken ongeacht of zij wegens verknochtheid zijn gevoegd  
(één zaaknummer = één zaak).

2| Beschikkingen waardoor een procedure anders wordt beëindigd dan door doorhaling, afdoening zonder beslissing of terugverwijzing 
naar het Gerecht.



2016 2017 2018 2019 2020
Arbitragebeding 3 2 4
Beginselen van het recht van de Unie 13 14 10 17 18
Burgerschap van de Unie 8 5 10 7 8
Consumentenbescherming 33 20 19 38 36
Douane-unie en gemeenschappelijk douanetarief 27 19 12 12 16
Economisch en monetair beleid 10 2 3 7 3
Economische, sociale en territoriale samenhang 2 1 1
Energie 2 1 9 8
Extern optreden van de Europese Unie 5 1 3 4 3

2 7 2 6 5

Fiscale bepalingen 41 62 58 68 58
Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid 11 10 5 8 16
Gemeenschappelijk visserijbeleid 1 2 2 2
Handelspolitiek 14 14 6 11 4
Harmonisatie van wetgevingen 16 29 28 44 28
Industriebeleid 10 8 2 7 6
Institutioneel recht 20 27 28 28 26
Intellectuele en industriële eigendom 80 60 74 92 76
Landbouw 13 22 15 23 15
Mededinging 30 53 12 20 17
Milieu 53 27 33 50 32
Ondernemingsrecht 1 4 1 1 3
Onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en sport 2
Onderzoek, technologische ontwikkeling en ruimte 3 2 3 1 1
Overheidsopdrachten 31 15 22 20 19

1 7 1 1

Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht 52 61 74 85 69
Sociale politiek 23 26 42 36 25
Sociale zekerheid van migrerende werknemers 5 6 10 12 6
Steunmaatregelen van de staten 26 33 29 20 28
Toegang tot documenten 4 9 2 5 8
Toetreding van nieuwe staten 1 1
Trans-Europese netwerken 1
Vervoer 20 17 38 25 22
Volksgezondheid 4 5 6 3
Vrij verkeer van goederen 5 2 6 2 8
Vrij verkeer van kapitaal 7 1 13 8 5
Vrij verkeer van personen 12 17 24 25 21
Vrij verrichten van diensten 14 13 21 23 13
Vrijheid van vestiging 27 10 13 5 6

626 614 627 730 617
Bescherming van de bevolking 1

1
Beginselen van het recht van de Unie 1 1

1 1
Ambtenarenstatuut 1 7 18 22
Institutioneel recht 2
Procedure 14 13 10 11 13
Voorrechten en immuniteiten 1 1 4

15 14 18 31 39
641 628 645 763 657

1|

10. Bij arrest, advies of beschikking van gerechtelijke aard afgedane zaken — Onderwerp van het
beroep (2016-2020)¹

De cijfers (brutocijfers) hebben betrekking op het totale aantal zaken ongeacht of zij wegens verknochtheid zijn gevoegd (één zaaknummer = één zaak).

VWEU 

EGA-Verdrag

EU-Verdrag

Registratie en beoordeling van en autorisatie en 
beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach-
verordening)

Financiële bepalingen (begroting, financieel kader, eigen 
middelen, bestrijding van fraude, ...)

Diversen
TOTAAL-GENERAAL
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X.  Bij arrest, advies of beschikking van gerechtelijke aard afgedane zaken —  
Onderwerp van het beroep (2016-2020)¹

1| De cijfers (brutocijfers) hebben betrekking op het totale aantal zaken ongeacht of zij wegens verknochtheid zijn gevoegd  
(één zaaknummer = één zaak).



Arresten/Adviezen Beschikkingen² Totaal
Arbitragebeding 4 4
Beginselen van het recht van de Unie 11 7 18
Burgerschap van de Unie 3 5 8
Consumentenbescherming 34 2 36
Douane-unie en gemeenschappelijk douanetarief 14 2 16
Economisch en monetair beleid 1 2 3
Economische en sociale samenhang 1 1
Energie 8 8
Extern optreden van de Europese Unie 1 2 3
Financiële 
bepalingen

5 5
Fiscale bepalingen 50 8 58
Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid 16 16
Handelspolitiek 2 2 4
Harmonisatie van wetgevingen 24 4 28
Industriebeleid 6 6
Institutioneel recht 14 12 26
Intellectuele en industriële eigendom 35 41 76
Landbouw 14 1 15

14 3 17
Milieu 28 4 32
Ondernemingsrecht 3 3
Onderzoek, technologische ontwikkeling en ruimte 1 1
Overheidsopdrachten 12 7 19
Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht 63 6 69
Sociale politiek 22 3 25
Sociale zekerheid van migrerende werknemers 6 6
Steunmaatregelen van de staten 21 7 28
Toegang tot documenten 7 1 8
Vervoer 14 8 22
Volksgezondheid 1 2 3
Vrij verkeer van goederen 7 1 8
Vrij verkeer van kapitaal 4 1 5
Vrij verkeer van personen 18 3 21
Vrij verrichten van diensten 11 2 13
Vrijheid van vestiging 6 6

VWEU 481 136 617
Beginselen van het recht van de Unie 1 1

EU-Verdrag 1 1
Ambtenarenstatuut 16 6 22
Procedure 13 13
Voorrechten en immuniteiten 1 3 4

Diversen 17 22 39

TOTAAL-GENERAAL 498 159 657

1|

2|

Mededinging

11. Bij arrest, advies of beschikking van gerechtelijke aard afgedane zaken — Onderwerp van het beroep
(2020)¹

De cijfers (brutocijfers) hebben betrekking op het totale aantal zaken ongeacht of zij wegens verknochtheid zijn gevoegd (één zaaknummer = één zaak).

Beschikkingen waardoor een procedure anders wordt beëindigd dan door doorhaling, afdoening zonder beslissing of terugverwijzing naar het Gerecht.
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XI.  Bij arrest, advies of beschikking van gerechtelijke aard afgedane zaken —  
Onderwerp van het beroep (2020)¹

1| De cijfers (brutocijfers) hebben betrekking op het totale aantal zaken ongeacht of zij wegens verknochtheid zijn gevoegd (één 
zaaknummer = één zaak).

2| Beschikkingen waardoor een procedure anders wordt beëindigd dan door doorhaling, afdoening zonder beslissing of terugverwijzing 
naar het Gerecht.



Toewijzing Verwerping Toewijzing Verwerping Toewijzing Verwerping Toewijzing Verwerping Toewijzing Verwerping

België 1 1 2 1 3
Bulgarije 1 1 1 1
Tsjechië 1 2 1
Denemarken 1
Duitsland 1 4 2 1 3 1
Estland
Ierland 1 1 2 2
Griekenland 4 5 4 2 2
Spanje 3 2 3 1 1 2
Frankrijk 1 1 1
Kroatië 1 1
Italië 1 2 5 1 3
Cyprus 1 1
Letland 1
Litouwen
Luxemburg 1 1
Hongarije 1 1 1 1 4
Malta 1 1
Nederland 1 1 1
Oostenrijk 1 1 1 1 2
Polen 2 4 3 1
Portugal 6 2 1 1
Roemenië 1 1 2
Slovenië 1 1 1
Slowakije 1
Finland 1
Zweden 
Verenigd Koninkrijk 1 1 1 2 1 1

Totaal 27 4 20 30 3 25 3 26 3

1|

12. Afgedane zaken — Beroepen wegens niet-nakoming: uitspraak (2016-2020)¹

De cijfers (nettocijfers) hebben betrekking op het aantal zaken na de voegingen wegens verknochtheid (een aantal gevoegde zaken = één zaak).
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XII.     Afgedane zaken — Beroepen wegens niet-nakoming: uitspraak (2016-2020)¹

1| De cijfers (nettocijfers) hebben betrekking op het aantal zaken na de voegingen wegens verknochtheid (een aantal gevoegde zaken 
= één zaak).
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Hogere voorziening 
afgewezen 63 93 156 103 60 163 59 64 123 63 110 173 75 77 152

Gehele of gedeeltelijke 
vernietiging zonder 
terugverwijzing

12 12 23 23 11 12 17 17 28 28

Gehele of gedeeltelijke 
vernietiging met 
terugverwijzing

9 9 11 11 14 15 9 2 11 12 12

Doorhaling/Afdoening 
zonder beslissing 12 12 1 1 15 15 9 9 12 12

Totaal 84 105 189 137 61 198 84 81 165 89 121 210 115 89 204

1|

2|

Gedetailleerde informatie betreffende de hogere voorzieningen tegen beslissingen van het Gerecht is opgenomen in de gerechtelijke 
statistieken van het Gerecht.
De cijfers (brutocijfers) hebben betrekking op het totale aantal zaken ongeacht of zij wegens verknochtheid zijn gevoegd (één zaaknummer = 
één zaak). Ze omvatten tevens de hogere voorzieningen bedoeld in artikel 58 bis van het Protocol betreffende het Statuut van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie die op grond van artikel 170 bis of 170 ter van het Reglement voor de procesvoering niet-ontvankelijk of niet-
toelaatbaar zijn verklaard. Zie voor gedetailleerde informatie over de in artikel 58 bis van het Statuut bedoelde procedure tabel XX van dit 
verslag.

13. Afgedane zaken — Hogere voorzieningen: resultaat (2016-2020)¹ ²

2016 2017 2018 2019 2020

(arresten en beschikkingen van gerechtelijke aard)
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Gehele of gedeeltelijke vernietiging zonder terugverwijzing

Gehele of gedeeltelijke vernietiging met terugverwijzing

Doorhaling/Afdoening zonder beslissing
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XIII.   Afgedane zaken — Hogere voorzieningen: resultaat (2016-2020)¹ ²
(arresten en beschikkingen van gerechtelijke aard) 

1| Gedetailleerde informatie betreffende de hogere voorzieningen tegen beslissingen van het Gerecht is opgenomen in de gerechtelijke 
statistieken van het Gerecht.

2| De cijfers (brutocijfers) hebben betrekking op het totale aantal zaken ongeacht of zij wegens verknochtheid zijn gevoegd (één 
zaaknummer = één zaak). Ze omvatten tevens de hogere voorzieningen bedoeld in artikel 58 bis van het Protocol betreffende het 
Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie die op grond van artikel 170 bis of 170 ter van het Reglement voor de 
procesvoering niet-ontvankelijk of niet-toelaatbaar zijn verklaard. Zie voor gedetailleerde informatie over de in artikel 58 bis van 
het Statuut bedoelde procedure tabel XX van dit verslag.  



2016 2017 2018 2019 2020
15 15,7 16 15,5 15,8
2,7 2,9 3,1 3,7 3,9
4 8,1 2,2 9,9

19,3 20,3 18,8 19,1 19,2
9 10,3

12,9 17,1 13,4 11,1 13,8
10,2

1|

Versnelde procedures

Versnelde procedures

Versnelde procedures

Van de berekening van de procesduur zijn uitgesloten: zaken waarin een tussenarrest is gewezen of een maatregel van instructie is gelast;
adviezen; bijzondere procedures (te weten: rechtsbijstand, begroting van de kosten, rectificatie, verzuim om te beslissen, verzet tegen een bij
verstek gewezen arrest, derdenverzet, uitlegging, herziening, onderzoek van een voorstel van de eerste advocaat-generaal om een beslissing van
het Gerecht te heroverwegen, derdenbeslag en zaken over immuniteit); zaken die eindigen met een beschikking tot doorhaling, afdoening zonder
beslissing of terugverwijzing naar het Gerecht; kortgedingprocedures en hogere voorzieningen tegen uitspraken in kort geding of over
interventies.

14. Afgedane zaken — Procesduur in maanden en tiende delen van maanden (2016-
2020)¹(arresten en beschikkingen van gerechtelijke aard)

Prejudiciële verwijzingen

Hogere voorzieningen

Rechtstreekse beroepen

Prejudiciële spoedprocedures
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XIV.  Afgedane zaken — Procesduur in maanden en tiende delen van maanden (2016-2020)¹
(arresten en beschikkingen van gerechtelijke aard) 

1| Van de berekening van de procesduur zijn uitgesloten: zaken waarin een tussenarrest is gewezen of een maatregel van instructie 
is gelast; adviezen; bijzondere procedures (te weten: rechtsbijstand, begroting van de kosten, rectificatie, verzuim om te beslissen, 
verzet tegen een bij verstek gewezen arrest, derdenverzet, uitlegging, herziening, onderzoek van een voorstel van de eerste 
advocaat-generaal om een beslissing van het Gerecht te heroverwegen, derdenbeslag en zaken over immuniteit); zaken die 
eindigen met een beschikking tot doorhaling, afdoening zonder beslissing of terugverwijzing naar het Gerecht; kortgedingprocedures 
en hogere voorzieningen tegen uitspraken in kort geding of over interventies.



2016 2017 2018 2019 2020
Prejudiciële verwijzingen 575 661 709 749 771
Rechtstreekse beroepen 58 67 70 69 69
Hogere voorzieningen 231 180 214 270 197
Bijzondere procedures² 5 3 7 13 6
Verzoeken om advies 3 1 1 1 2

Totaal 872 912 1 001 1 102 1 045

1|

2|

15. Op 31 december aanhangige zaken — Aard van de procedures (2016-2020)¹

De cijfers (brutocijfers) hebben betrekking op het totale aantal zaken ongeacht of zij wegens verknochtheid zijn gevoegd (één zaaknummer
= één zaak).
Als „bijzondere procedures” worden beschouwd: rechtsbijstand, begroting van de kosten, rectificatie, verzuim om te beslissen, verzet
tegen een bij verstek gewezen arrest, derdenverzet, uitlegging, herziening, onderzoek van een voorstel van de eerste advocaat-generaal
om een beslissing van het Gerecht te heroverwegen, derdenbeslag, zaken over immuniteit.
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XV.   Op 31 december aanhangige zaken — Aard van de procedures (2016-2020)¹

1| De cijfers (brutocijfers) hebben betrekking op het totale aantal zaken ongeacht of zij wegens verknochtheid zijn gevoegd (één 
zaaknummer = één zaak).

2| Als „bijzondere procedures” worden beschouwd: rechtsbijstand, begroting van de kosten, rectificatie, verzuim om te beslissen, 
verzet tegen een bij verstek gewezen arrest, derdenverzet, uitlegging, herziening, onderzoek van een voorstel van de eerste 
advocaat-generaal om een beslissing van het Gerecht te heroverwegen, derdenbeslag, zaken over immuniteit.



2016 2017 2018 2019 2020
Voltallige zitting 1 1 1
Grote kamer 40 76 68 65 74
Kamers van 5 rechters 215 194 236 192 225
Kamers van 3 rechters 75 76 77 130 103
Vicepresident 2 4 1 4
Niet toegewezen 539 562 618 711 642

Totaal 872 912 1 001 1 102 1 045

1|

16. Op 31 december aanhangige zaken — Rechtsprekende formatie (2016-2020)¹

De cijfers (brutocijfers) hebben betrekking op het totale aantal zaken ongeacht of zij wegens verknochtheid zijn gevoegd (één 
zaaknummer = één zaak).

2020
0,09 %

7,08 %

21,53 %

9,86 %
61,43 %

Voltallige zitting

Grote kamer

Kamers van 5 rechters

Kamers van 3 rechters

Niet toegewezen
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XVI.   Op 31 december aanhangige zaken — Rechtsprekende formatie (2016-2020)¹

1| De cijfers (brutocijfers) hebben betrekking op het totale aantal zaken ongeacht of zij wegens verknochtheid zijn gevoegd  
(één zaaknummer = één zaak).



2016 2017 2018 2019 2020 Totaal
20 30 33 50 40 173

1 3 3 7
1 1 4 2 8

1 1

Totaal 21 31 37 58 42 189

2016 2017 2018 2019 2020 Totaal
4 4 9 3 3 23

12 30 17 56 34 149
4 1 3 1 3 12
4 8 6 8 26

24 35 37 66 48 210

1|

2|

3|

Verwerping

Nog niet beslist

Totaal

De cijfers die in deze tabel zijn weergegeven zien op het aantal beslissingen dat in het betreffende jaar is genomen met betrekking tot een 
verzoek om toepassing van de versnelde procedure, ongeacht het jaar waarin dat verzoek is ingediend.

De cijfers die in deze tabel zijn weergegeven zien op het aantal ingediende verzoeken in het betreffende jaar, ongeacht het jaar waarin de zaak 
waarop het verzoek betrekking heeft is ingeleid.

Toewijzing

Zonder gevolg³

Er was geen noodzaak om formeel uitspraak te doen op het verzoek omdat de zaak was doorgehaald of bij arrest of beschikking was afgedaan.

17. Versnelde procedures (2016-2020)

Prejudiciële verwijzingen
Rechtstreekse beroepen
Hogere voorzieningen

Verzoeken om de versnelde procedure¹

Verzoeken om de versnelde procedure - resultaat²

Bijzondere procedures
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XVII. Versnelde procedures (2016-2020)

1| De cijfers die in deze tabel zijn weergegeven zien op het aantal ingediende verzoeken in het betreffende jaar, ongeacht het jaar 
waarin de zaak waarop het verzoek betrekking heeft is ingeleid.

2| De cijfers die in deze tabel zijn weergegeven zien op het aantal beslissingen dat in het betreffende jaar is genomen met betrekking 
tot een verzoek om toepassing van de versnelde procedure, ongeacht het jaar waarin dat verzoek is ingediend.

3| Er was geen noodzaak om formeel uitspraak te doen op het verzoek omdat de zaak was doorgehaald of bij arrest of beschikking 
was afgedaan.



2016 2017 2018 2019 2020 Totaal
5 5 2 12

7 6 8 10 8 39
4 4

5 4 5 5 6 25
1 1 1 3

Totaal 12 15 19 20 17 83

2016 2017 2018 2019 2020 Totaal
9 4 12 11 11 47
4 11 7 7 8 37

2 2
13 15 19 20 19 86

1|

2|

De cijfers die in deze tabel zijn weergegeven zien op het aantal ingediende verzoeken in het betreffende jaar, ongeacht het jaar waarin de zaak 
waarop het verzoek betrekking heeft is ingeleid.

De cijfers die in deze tabel zijn weergegeven zien op het aantal beslissingen dat in het betreffende jaar is genomen met betrekking tot een verzoek 
om toepassing van de spoedprocedure, ongeacht het jaar waarin dat verzoek is ingediend.

Verzoeken om de prejudiciële spoedprocedure¹

Andere

Verzoeken om de prejudiciële spoedprocedure - resultaat² 

Toewijzing
Verwerping

18. Prejudiciële spoedprocedures (2016-2020)¹

Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken
Justitiële samenwerking in strafzaken

Grenzen, asiel en migratie

Totaal

Politiële samenwerking

Nog niet beslist
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XVIII. Prejudiciële spoedprocedures (2016-2020)

1| De cijfers die in deze tabel zijn weergegeven zien op het aantal ingediende verzoeken in het betreffende jaar, ongeacht het jaar 
waarin de zaak waarop het verzoek betrekking heeft is ingeleid.

2| De cijfers die in deze tabel zijn weergegeven zien op het aantal beslissingen dat in het betreffende jaar is genomen met betrekking 
tot een verzoek om toepassing van de spoedprocedure, ongeacht het jaar waarin dat verzoek is ingediend.



2016 2017 2018 2019 2020 Totaal
Beginselen van het recht van de Unie 1 1 2
Industriebeleid 1 1
Institutioneel recht 2 2
Landbouw 1 1 2
Mededinging 1 3 4
Milieu 1 1 2

1 1

Overheidsopdrachten 1 1

1 1

Steunmaatregelen van de staten 2 1 1 4
1 1

3 3 6 6 3 21

2016 2017 2018 2019 2020 Totaal
2 1 5 1 1 10
3 3 4 2 12

2 1 1 4

5 3 8 6 4 26

1|

2|

19. Kort gedingen (2016-2020)

Verzoeken in kort geding¹

Vervoer

Verwerping

Onderzoek, technologische ontwikkeling 
en ruimte

Registratie en beoordeling van en 
autorisatie en beperkingen ten aanzien van 
chemische stoffen (Reach--verordening)

Totaal

Toewijzing

Totaal

Kort gedingen - resultaat²

Nog niet beslist

De cijfers die in deze tabel zijn weergegeven zien op het aantal ingediende verzoeken in het betreffende jaar, ongeacht het jaar waarin de zaak 
waarop het verzoek betrekking heeft is ingeleid.
De cijfers die in deze tabel zijn weergegeven zien op het aantal beslissingen dat in het betreffende jaar is genomen met betrekking tot een 
verzoek in kort geding, ongeacht het jaar waarin dat verzoek is ingediend.

2/03/2021 Stat_19 Stat_Cour
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XIX. Kort gedingen (2016-2020)

1| De cijfers die in deze tabel zijn weergegeven zien op het aantal ingediende verzoeken in het betreffende jaar, ongeacht het jaar 
waarin de zaak waarop het verzoek betrekking heeft is ingeleid.

2| De cijfers die in deze tabel zijn weergegeven zien op het aantal beslissingen dat in het betreffende jaar is genomen met betrekking 
tot een verzoek in kort geding, ongeacht het jaar waarin dat verzoek is ingediend.



2019 2020 Totaal
36 40 76
2 2

38 40 78

2019 2020 Totaal

27 37 64
2 3 5

1 1
29 41 70

1|

Zonder gevolg

Totaal

Beslissingen over de toelating van de hogere voorziening¹

Totaal

De cijfers in deze tabel verwijzen naar het aantal beslissingen in het betrokken jaar, ongeacht het jaar waarin het verzoek om 
toelating van de hogere voorziening werd ingediend.

Niet-toelaatbaar
Niet-ontvankelijk

20. Hogere voorzieningen bedoeld in artikel 58 bis van

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie
Communautair Bureau voor plantenrassen

Toelaatbaar

Hogere voorzieningen tegen een uitspraak van het Gerecht over het besluit van een 
onafhankelijke kamer van beroep

2/03/2021 Stat_20 Stat_Cour
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1| De cijfers in deze tabel verwijzen naar het aantal beslissingen in het betrokken jaar, ongeacht het jaar waarin het verzoek om 
toelating van de hogere voorziening werd ingediend. 

XX. Hogere voorzieningen bedoeld in artikel 58 bis van het Statuut (2019-2020)
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1953 4 4
1954 10 10 2
1955 9 9 2 4
1956 11 11 2 6
1957 19 19 2 4
1958 43 43 10
1959 46 1 47 5 13
1960 22 1 23 2 18
1961 1 24 1 26 1 11
1962 5 30 35 2 20
1963 6 99 105 7 17
1964 6 49 55 4 31
1965 7 55 62 4 52
1966 1 30 31 2 24
1967 23 14 37 24
1968 9 24 33 1 27
1969 17 60 77 2 30
1970 32 47 79 64
1971 37 59 96 1 60
1972 40 42 82 2 61
1973 61 131 192 6 80
1974 39 63 102 8 63
1975 69 61 1 131 5 78
1976 75 51 1 127 6 88
1977 84 74 158 6 100
1978 123 146 1 270 7 97
1979 106 1 218 1 324 6 138
1980 99 180 279 14 132
1981 108 214 322 17 128
1982 129 217 346 16 185
1983 98 199 297 11 151
1984 129 183 312 17 165
1985 139 294 433 23 211
1986 91 238 329 23 174

>>>

Aanhangig gemaakte zaken¹

21. Ontwikkeling van de gerechtelijke werkzaamheden in het algemeen (1952-
2020) — Aanhangig gemaakte zaken en arresten of adviezen

A
rr
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te

n/
A

dv
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n²

Ja
ar
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1| De cijfers die in deze tabel zijn weergegeven hebben betrekking op het geheel van de zaken die bij het Hof aanhangig zijn gemaakt, 
met uitzondering van de bijzondere procedures.

2| De cijfers die in deze kolom zijn weergegeven zien op het aantal door het Hof gewezen arresten of gegeven adviezen, waarbij 
rekening is gehouden met zaken die wegens verknochtheid zijn gevoegd (een aantal gevoegde zaken = één zaak)

XXI.   Ontwikkeling van de gerechtelijke werkzaamheden in het algemeen (1952-2020) —  
Aanhangig gemaakte zaken en arresten of adviezen
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1987 144 251 395 21 208
1988 179 193 372 17 238
1989 139 244 383 19 188
1990 141 221 15 1 378 12 193
1991 186 140 13 1 2 342 9 204
1992 162 251 24 1 2 440 5 210
1993 204 265 17 486 13 203
1994 203 125 12 1 3 344 4 188
1995 251 109 46 2 408 3 172
1996 256 132 25 3 416 4 193
1997 239 169 30 5 443 1 242
1998 264 147 66 4 481 2 254
1999 255 214 68 4 541 4 235
2000 224 197 66 13 2 502 4 273
2001 237 187 72 7 503 6 244
2002 216 204 46 4 470 1 269
2003 210 277 63 5 1 556 7 308
2004 249 219 52 6 1 527 3 375
2005 221 179 66 1 467 2 362
2006 251 201 80 3 535 1 351
2007 265 221 79 8 573 3 379
2008 288 210 77 8 1 584 3 333
2009 302 143 105 2 1 553 1 376
2010 385 136 97 6 624 3 370
2011 423 81 162 13 679 3 370
2012 404 73 136 3 1 617 357
2013 450 72 161 5 2 690 1 434
2014 428 74 111 1 614 3 416
2015 436 48 206 9 3 702 2 399
2016 470 35 168 7 680 3 412
2017 533 46 141 6 1 727 3 466
2018 568 63 193 6 830 6 462
2019 641 41 256 10 1 949 6 491
2020 556 37 125 6 1 725 3 451

Totaal 11 914 9 171 2 778  150  29 24 042  382 12 894

1|

2|

A
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n
/A

dv
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²

De cijfers die in deze tabel zijn weergegeven hebben betrekking op het geheel van de zaken die bij het Hof aanhangig zijn gemaakt, met 
uitzondering van de bijzondere procedures.
De cijfers die in deze kolom zijn weergegeven zien op het aantal door het Hof gewezen arresten of gegeven adviezen, waarbij rekening 
is gehouden met zaken die wegens verknochtheid zijn gevoegd (een aantal gevoegde zaken = één zaak)

Ja
ar

Aanhangig gemaakte zaken¹

2/03/2021 Stat_21 Stat_Cour
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1| De cijfers die in deze tabel zijn weergegeven hebben betrekking op het geheel van de zaken die bij het Hof aanhangig zijn gemaakt, 
met uitzondering van de bijzondere procedures.

2| De cijfers die in deze kolom zijn weergegeven zien op het aantal door het Hof gewezen arresten of gegeven adviezen, waarbij 
rekening is gehouden met zaken die wegens verknochtheid zijn gevoegd (een aantal gevoegde zaken = één zaak)
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XXII.   Ontwikkeling van de gerechtelijke werkzaamheden in het algemeen (1952-2020) —   
Aanhangig gemaakte prejudiciële verwijzingen per lidstaat en per jaar
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Totaal

Grondwettelijk Hof 44
Hof van Cassatie 100

Raad van State 101
Andere rechters 710 955

Върховен касационен съд 7
Върховен административен съд 28

Andere rechters 154 189
Ústavní soud 

Nejvyšší soud 11
Nejvyšší správní soud 36

Andere rechters 36 83
Højesteret 37

Andere rechters 165 202
Bundesverfassungsgericht 2

Bundesgerichtshof 267
Bundesverwaltungsgericht 155

Bundesfinanzhof 347
Bundesarbeitsgericht 50

Bundessozialgericht 77
Andere rechters 1 882 2 780

Riigikohus 15
Andere rechters 18 33
Supreme Court 41

High Court 47
Andere rechters 42 130

Άρειος Πάγος 13
Συμβούλιο της Επικρατείας 62

Andere rechters 117 192
Tribunal Constitucional 1

Tribunal Supremo 108
Andere rechters 512 621

Conseil constitutionnel 1
Cour de cassation 148

Conseil d'État 153
Andere rechters 771 1 073

Ustavni sud
Vrhovni sud 2

Visoki upravni sud 1
Visoki prekršajni sud

Andere rechters 25 28
>>>

Spanje

Kroatië

Tsjechië

Denemarken

Ierland

Frankrijk

België

Bulgarije

23. Ontwikkeling van de gerechtelijke werkzaamheden in het algemeen (1952-2020) —   
Aanhangig gemaakte prejudiciële verwijzingen per lidstaat en per
rechterlijke instantie

Estland

Griekenland

Duitsland
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XXIII.    Ontwikkeling van de gerechtelijke werkzaamheden in het algemeen (1952-2020) —  
Aanhangig gemaakte prejudiciële verwijzingen per lidstaat en per rechterlijke 
instantie



Corte Costituzionale 5  
Corte suprema di Cassazione 173  

Consiglio di Stato 225
Andere rechters 1 224 1 627

Cyprus Ανώτατο Δικαστήριο 4
Andere rechters 5 9

Letland Augstākā tiesa (Senāts) 24
Satversmes tiesa 6
Andere rechters 67 94

Konstitucinis Teismas 2  
Aukščiausiasis Teismas 25

Vyriausiasis administracinis teismas 29
Andere rechters 19 75

Grondwettelijk Hof 1
Cour de cassation 29

Cour administrative 33
Andere rechters 42 105

Kúria 35  
Fővárosi ĺtélőtábla 8
Szegedi Ítélőtábla 4

Andere rechters 178 225
Malta Qorti Kostituzzjonali

Qorti ta' l- Appel
Andere rechters 4 4

Hoge Raad der Nederlanden 304
Raad van State 132

Centrale Raad van Beroep 71
College van Beroep voor het bedrijfsleven 166

Tariefcommissie 35
Andere rechters 386 1 094

Verfassungsgerichtshof 5
Oberster Gerichtshof 151

Verwaltungsgerichtshof 116
Andere rechters 371 643

Trybunał Konstytucyjny 1
Sąd Najwyższy 41

Naczelny Sąd Administracyjny 56
Andere rechters 140 238

Supremo Tribunal de Justiça 17
Supremo Tribunal Administrativo 72

Andere rechters 131 220
Înalta Curte de Casație și Justiție 23

Curtea de Apel 112
Andere rechters 96 231

>>>

Nederland

Oostenrijk

Portugal

Polen

Roemenië

Italië

Hongarije

Luxemburg

Litouwen

2/03/2021 Stat_23 Stat_Cour
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Slovenië Ustavno sodišče 2
Vrhovno sodišče 19
Andere rechters 8 29

Ústavný Súd 1
Najvyšší súd 25

Andere rechters 40 66
Korkein oikeus 27

Korkein hallinto-oikeus 67
Työtuomioistuin 5
Andere rechters 36 135

Högsta Domstolen 26
Högsta förvaltningsdomstolen 40

Marknadsdomstolen 5
Arbetsdomstolen 4

Andere rechters 83 158
House of Lords 40
Supreme Court 19
Court of Appeal 94
Andere rechters 519 672

Benelux-Gerechtshof¹ 2
Kamer van beroep van de Europese scholen² 1 3

Totaal 11 914

1|

2|

Verenigd 
Koninkrijk

Slowakije

Finland 

Zaak C-196/09, Miles e.a.

Andere

Zaak C-265/00, Campina Melkunie.
Zaak C-169/15, Montis Design.

Zweden 

2/03/2021 Stat_23 Stat_Cour

 D   Gerechtelijke statistieken van het  Hof van Justitie 251

1| Zaak C-265/00, Campina Melkunie.
Zaak C-169/15, Montis Design.

2| Zaak C-196/09, Miles e.a.



BE
BG

CZ
D

K
D

E
EE

IE
EL

ES
FR

H
R

IT
CY

LV
LT

LU
H

U
M

T
N

L
A

T
PL

PT
RO

SI
SK

FI
SE

U
K

To
ta

al

39
0

16
35

42
29

5
22

21
2

41
5

26
3

41
9

5
65

8
13

3
3

27
3

28
16

14
8

15
0

85
20

7
11

23
18

59
55

14
6

4 
01

0

24
.O

nt
w

ik
ke

lin
g 

va
n 

de
 g

er
ec

ht
el

ijk
e 

w
er

kz
aa

m
he

de
n 

in
 h

et
 a

lg
em

ee
n 

(1
95

2-
20

20
) —

Be
ro

ep
en

 w
eg

en
s 

ni
et

-n
ak

om
in

g 
in

ge
st

el
d 

te
ge

n 
de

 li
ds

ta
te

n

0

10
0

20
0

30
0

40
0

50
0

60
0

70
0

BE
BG

CZ
D

K
D

E
EE

IE
EL

ES
FR

H
R

IT
CY

LV
LT

LU
H

U
M

T
N

L
AT

PL
PT

RO
SI

SK
FI

SE
U

K

19
52

-2
02

0

2/
03

/2
02

1
S
ta
t_
24

S
ta
t_
C
ou

r

Jaarverslag 2020 | Gerechtelijke werkzaamheden252

XXIV.  Ontwikkeling van de gerechtelijke werkzaamheden in het algemeen (1952-2020) —  
Beroepen wegens niet-nakoming ingesteld tegen de lidstaten



25. Werkzaamheden van de griffie van het Hof van Justitie (2016-2020)

Aantal stukken dat is ingeschreven in het register van de 
griffie

93 215 99 266 108 247 113 563 107 697

Aantal bladzijden dat via e-Curia is neergelegd¹ _ _ 153 977 217 687 166 614
Percentage van de processtukken dat via e-Curia is 
neergelegd

75 % 73 % 75 % 80 % 79 %

Aantal pleitzittingen waarvoor is opgeroepen en die zijn 
gehouden

270  263  295  270 157

Aantal zittingen voor het nemen van conclusie waarvoor 
is opgeroepen en die zijn gehouden

319  301  305  296 269

Aantal arresten, adviezen en beschikkingen waardoor een 
procedure is beëindigd en die aan de partijen zijn 

645  654  684  785 726

Aantal processen-verbaal van pleitzittingen (pleidooien, 
conclusies en arresten)

1 001 1 033 1 062 1 058  877

Aantal bekendmakingen in het PB  betreffende aanhangig 
gemaakte zaken

660 679 695 818 601

Aantal bekendmakingen in het PB  betreffende afgedane 
zaken

522 637 661 682 759

1| Voor 2016 en 2017 zijn er geen betrouwbare gegevens beschikbaar

2016 2017 20192018Soort interventie 2020

3/03/2021 Stat_25 Stat_Cour
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XXV. Werkzaamheden van de griffie van het Hof van Justitie (2016-2020)

1|   Voor 2016 en 2017 zijn er geen betrouwbare gegevens beschikbaar
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I.  Wijzigingen in de samenstelling van het Hof van 
Justitie in 2020

12 februari 2020 

Op 12 februari 2020 heeft in het Hof van Justitie een afscheidsceremonie plaatsgevonden ter gelegenheid 
van de neerlegging van het ambt en het vertrek van Christopher Vajda.

Plechtige zitting van 23 maart 2020

Bij besluit van 11 maart 2020 hebben de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten Jean Richard 
de la Tour voor de periode van 23 maart 2020 tot 6 oktober 2024 benoemd tot advocaat-generaal bij het Hof 
van Justitie ter vervanging van Yves Bot, die op 9 juni 2019 is overleden.

Ter gelegenheid van de ambtsaanvaarding van de heer De la Tour heeft op 23 maart 2020 een beëdigingsceremonie 
plaatsgevonden die wegens de uitzonderlijke omstandigheden in verband met de gezondheidscrisis per 
videoconferentie is gehouden.

Zitting van 10 september 2020

Bij besluit van 2 september 2020 hebben de vertegenwoordigers van de lidstaten Athanasios Rantos ter 
vervanging van Eleanor Sharpston benoemd tot advocaat-generaal bij het Hof van Justitie voor de periode 
van 7 september 2020 tot 6 oktober 2021. 

De heer Rantos heeft op 10 september 2020, tijdens de openbare terechtzitting van het Hof van Justitie voor 
de uitspraak van arresten en de lezing van conclusies, de eed afgelegd.

Plechtige zitting van 6 oktober 2020

Bij besluit van 2 september 2020 hebben de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten voor de 
periode van 7 september 2020 tot 6 oktober 2024 Ineta Ziemele benoemd tot rechter in het Hof van Justitie 
ter vervanging van Egils Levits, en hebben zij voor de periode van 6 oktober 2020 tot 6 oktober 2024  
Jan Passer benoemd tot rechter in het Hof van Justitie ter vervanging van Jiří Malenovský.

Ter gelegenheid van de neerlegging van het ambt en het vertrek van de heer Malenovský alsook ter gelegenheid 
van de eedaflegging en de ambtsaanvaarding van de nieuwe leden van de instelling, is op 6 oktober 2020 
een plechtige zitting gehouden in het Hof van Justitie.
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II. Protocollaire rangorde op 31 december 2020

K. LENAERTS, president
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A   Werkzaamheden van het Gerecht in 2020
       

                     Marc van der Woude, president van het Gerecht

Het jaar 2020 zal in ons geheugen gegrift staan als het jaar van de COVID-19-pandemie. Deze gezondheidscrisis, 
die de hele wereld in haar greep hield en ons gastland niet heeft gespaard, heeft het Gerecht en de personen 
die zich inzetten om de taak van deze rechterlijke instantie te vervullen, zwaar getroffen. De leden van het 
Gerecht, alsook de ambtenaren en personeelsleden die hen dagelijks bijstaan, werden net als al onze 
medeburgers geconfronteerd met ongekende uitdagingen in hun persoonlijke en beroepsleven.

Sinds 13 maart 2020 heeft het Gerecht zijn interne wijze van functioneren voortdurend grondig moeten 
herzien om zich aan te passen aan de grillen van de crisis. Met name dankzij de niet-aflatende inzet en de 
bekwaamheid van de diensten van de instelling en van zijn griffie is het Gerecht erin geslaagd zich binnen 
luttele weken te transformeren in een virtueel werkplatform dat een doeltreffende uitvoering mogelijk maakt 
van alle taken die noodzakelijk zijn om de continuïteit van de rechtspleging te waarborgen. Vanaf de eerste 
dagen van de pandemie heeft het Gerecht de nieuwe restricties waarmee de rechtzoekende te kampen had, 
tot een speerpunt van zijn gerechtelijk beleid gemaakt door enerzijds een op de gezondheidscontext afgestemd 
beleid op het gebied van termijnen te voeren en anderzijds maatregelen te treffen om de deelneming op 
afstand aan pleitzittingen te faciliteren door middel van een systeem van videoconferenties. Negen maanden 
later werden voor het eerst tientallen terechtzittingen gehouden waaraan deelnemers op afstand deelnamen.

Voor een internationale rechterlijke instantie die in voltallige zitting 54 rechters uit 27 lidstaten telt en 
verschillende rechtsculturen kent en waar de plaats van het proces en de mondelinge aard van de debatten 
dus een centrale rol spelen, heeft de crisis uiteraard diepgaande gevolgen gehad. Debatteren in de virtuele 
wereld verloopt immers niet altijd even soepel. Bovendien kon een aantal terechtzittingen ondanks de nieuwe 
mogelijkheid om videoconferenties te organiseren niet plaatsvinden zoals gepland en werden zij dus uitgesteld, 
soms zelfs meerdere malen. Het aantal afgedane zaken (748) weerspiegelt dit. Daarnaast is van belang dat 
het Gerecht als gevolg van de pandemie, die zes maanden na zijn driejaarlijkse vernieuwing in september 
2019 en na de voltooiing van de laatste fase van de hervorming krachtens verordening (EU, Euratom) 2015/2422 
van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van Protocol nr. 3 betreffende 
het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie1 is uitgebroken, nog niet alle vruchten heeft kunnen 
plukken van die hervorming en van de in het najaar van 2019 vastgestelde structurele maatregelen, waarbij 
met name werd besloten om gespecialiseerde kamers voor EU-ambtenarenzaken en intellectuele-
eigendomszaken in te voeren.

Op vele gebieden stemt het jaar 2020 echter ook tot tevredenheid. Ik noem in dit verband in de eerste plaats 
de gemiddelde procesduur, die nog steeds blijft dalen en is gezakt tot 15,4 maanden voor alle categorieën 
zaken en tot 18,1 maanden voor zaken die bij arrest worden afgedaan, waarmee een nieuw record is gevestigd. 
De in overweging 5 van verordening 2015/2422 geformuleerde doelstelling om de duur van de procedures 
te verkorten, is daarmee goeddeels verwezenlijkt. Voorts heeft het Gerecht een recordaantal van 135 zaken 
verwezen naar uitgebreide rechtsprekende formaties, hetgeen getuigt van een voortdurende intensivering 
van de rechterlijke toetsing. Uit personeelsoogpunt kan worden geconstateerd dat de in september 2019 
aangetreden 14 nieuwe rechters en hun kabinetten opmerkelijk goed zijn geïntegreerd, ondanks de hierboven 
geschetste gezondheidscontext. Verder wil ik nog opmerken dat de rechterlijke instantie de reorganisatie 

1|  PB 2015, L 341, blz. 14.
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van de kabinetten van haar leden – die op 1 januari 2021 een feit was – heeft afgerond met het besluit dat 
elke rechter over twee referendarissen zal kunnen beschikken en elk van de tien kamers over drie extra 
referendarissen, dit ter optimalisering van de toegewezen middelen.

In de loop van het jaar 2020 heeft het Gerecht afscheid genomen van drie van zijn leden: rechter Ian Forrester 
is op 31 januari vertrokken als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, 
rechter Ingrida Labucka heeft op 25 februari het Gerecht verlaten en rechter Jan Passer is op 6 oktober 2020 
aangetreden als rechter in het Hof van Justitie. Als gevolg hiervan telde het Gerecht op 31 december 2020 
feitelijk 49 rechters, terwijl het bij de organisatie van zijn tien kamers was uitgegaan van een samenstelling 
van 54 rechters, van wie er 52 zitting zouden hebben in acht kamers van vijf rechters en twee kamers van 
zes rechters. De huidige samenstelling betekent echter dat van de tien kamers er zeven uit vijf rechters 
bestaan en drie uit slechts vier rechters. Wat dat laatste betreft, wil ik nog wijzen op de grote impact die de 
driejaarlijkse vernieuwing van een aantal van zijn leden en eventuele vertragingen in de benoemingsprocedures 
op nationaal niveau op het Gerecht hebben. Overigens is de stabiliteit van de samenstelling van het Gerecht 
als gevolg van de in verordening 2015/2422 bedoelde hervorming van de gerechtelijke structuur van de Unie 
van nóg groter belang geworden. In het belang van zowel de Unie als haar lidstaten is het dus wenselijk dat 
de nieuwe leden van het Gerecht zo spoedig mogelijk hun ambt aanvaarden.

Hoewel de pandemie ongetwijfeld van invloed zal blijven op de gerechtelijke werkzaamheden, moet 2021 
het jaar worden waarin het Gerecht voor het eerst ten volle zal kunnen profiteren van de mogelijkheden die 
de in verordening 2015/2422 bedoelde hervorming biedt. Het verslag van 21 december 2020 over de werking 
van het Gerecht, zoals bedoeld in artikel 3, lid 1, van deze verordening, fungeert in dat verband als een 
routekaart. Het Gerecht onderschrijft de voornaamste conclusies van dit verslag en de daarin verwachte 
ontwikkelingen, zoals uit de opmerkingen in de bijlage blijkt. Een deel van de aanbevelingen strookt bovendien 
met talrijke maatregelen die onlangs zijn vastgesteld of momenteel worden overwogen om op korte termijn 
de kwaliteit en de snelheid van de beslissingen te verbeteren. Deze overwegingen, die van essentieel belang 
zijn voor de toekomst van het Gerecht, zullen worden afgerond zonder dat het Gerecht hierdoor zal worden 
afgeleid van de specifieke taak die het op grond van het primaire recht van de Unie dient te vervullen, namelijk 
de rechtzoekende binnen een redelijke termijn doeltreffende rechtsbescherming bieden tegen handelingen 
van de instellingen. Aldus draagt het Gerecht ten volle bij aan de eerbiediging van de beginselen van de 
rechtsstaat in de Unie.
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B  Rechtspraak van het Gerecht in 2020

Nieuwe ontwikkelingen in de rechtspraak

Savvas Papasavvas, vicepresident

In veel opzichten zal 2020 voor altijd een bijzonder jaar blijven. In algemeen opzicht werd het niet alleen 
gekenmerkt door het uitbreken van een ongekende gezondheidscrisis, maar ook door de definitieve 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Ook voor het Gerecht was 2020 onmiskenbaar 
een bijzonder jaar, omdat het diverse oplossingen heeft moeten zoeken om er, ondanks de moeilijkheden, 
voor te zorgen dat het peil van de debatten werd gehandhaafd, terechtzittingen konden doorgaan, de kwaliteit 
van zijn arresten bleef gehandhaafd en binnen redelijke termijnen uitspraak werd gedaan. Hoewel het totale 
aantal afgedane zaken enigszins is teruggelopen, heeft de trend zich voortgezet om gebruik te maken van 
de door artikel 50 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie geboden mogelijkheid om 
zitting te houden in een kamer van vijf rechters wanneer een zaak zich daartoe leent. Wat betreft de materiële 
vraagstukken waarover het Gerecht zich in 2020 heeft uitgesproken, moet worden vastgesteld dat zich in de 
loop van dat jaar een aantal belangrijke nieuwe ontwikkelingen in de rechtspraak heeft voorgedaan.

Zo heeft het Gerecht zich voor het eerst moeten buigen over de gevolgen van het referendum van 23 juni 
2016 waarbij de onderdanen van het Verenigd Koninkrijk zich vóór de terugtrekking van hun land uit de 
Europese Unie hebben uitgesproken. In dit verband heeft het Gerecht in zijn beschikking van 14 juli 2020, 
Shindler/Commissie (T-627/19, EU:T:2020:335), geoordeeld dat de Europese Commissie niet bevoegd was om 
een handeling vast te stellen op grond waarvan Britse staatsburgers die in andere lidstaten dan het Verenigd 
Koninkrijk verblijven, het Europees burgerschap kunnen behouden na de datum van terugtrekking van hun 
land uit de Unie. Deze terugtrekking heeft ook geleid tot het arrest van 5 oktober 2020,  
Brown/Commissie (T-18/19, EU:T:2020:465), ook al zijn de daarin geformuleerde beginselen van toepassing 
ongeacht de nationaliteit van de betrokken ambtenaar. Het Gerecht heeft in dat verband in een uitgebreide 
samenstelling van vijf rechters gepreciseerd onder welke voorwaarden een ambtenaar die tijdens zijn 
loopbaan de nationaliteit van het land van zijn standplaats verkrijgt, om die reden het recht op de 
ontheemdingstoelage kan verliezen, gelet op de voorwaarden voor de toekenning ervan die in artikel 4, lid 1, 
van bijlage VII bij het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie zijn vastgelegd.

Wat de toegang tot documenten betreft, heeft het Gerecht in het arrest van 28 mei 2020, Campbell/Commissie 
(T-701/18, EU:T:2020:224), voor het eerst geoordeeld dat de verplichting van de Commissie om aan te duiden 
op welke documenten het verzoek om toegang betrekking heeft, een noodzakelijke voorwaarde is voor de 
toepassing van een algemeen vermoeden van vertrouwelijkheid door deze instelling. Het Gerecht (uitgebreide 
kamer) heeft het besluit van de Commissie nietig verklaard waarbij was geweigerd om verzoekster toegang 
te verlenen tot documenten waarin de vraag werd behandeld of Ierland had voldaan aan de verplichtingen 
die krachtens drie kaderbesluiten van de Raad van de Europese Unie betreffende de ruimte van vrijheid, 
veiligheid en recht op deze lidstaat rustten. Volgens het Gerecht had de Commissie namelijk het algemene 
vermoeden van vertrouwelijkheid dat geldt ten aanzien van documenten betreffende een EU-pilot-procedure, 
onjuist toegepast door in het bestreden besluit niet aan te duiden op welke documenten verzoeksters verzoek 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:335
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:465
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:224
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om toegang betrekking had. Het kwam tot de slotsom dat de Commissie aldus blijk had gegeven van een 
onjuiste rechtsopvatting bij de toepassing van de uitzondering betreffende de bescherming van inspecties, 
onderzoeken en audits in de zin van artikel 4, lid 2, derde streepje, van verordening (EG) nr. 1049/20011.

Op het gebied van het economisch en monetair beleid, meer bepaald het prudentieel toezicht op 
kredietinstellingen, heeft het Gerecht zich in het arrest van 8 juli 2020, VQ/ECB (T-203/18, EU:T:2020:313), voor 
het eerst uitgesproken over een beroep tegen een besluit van de Europese Centrale Bank (ECB) waarbij op 
grond van artikel 18, lid 1, van verordening (EU) nr. 1024/20132 een sanctie aan een kredietinstelling was 
opgelegd. Om te beginnen heeft het Gerecht geoordeeld dat in die zaak was voldaan aan de voorwaarden 
voor de vaststelling van een besluit van de ECB waarbij aan verzoekster een geldboete van 1 600 000 EUR 
werd opgelegd omdat zij tussen 1 januari 2014 en 7 november 2016 verzuimd had om voorafgaand aan de 
wederinkoop van tier 1-kernkapitaalinstrumenten de bevoegde autoriteit om toestemming te verzoeken 
overeenkomstig verordening (EU) nr. 575/20133. Daarnaast concludeerde het Gerecht dat de ECB terecht had 
geoordeeld dat verzoekster niet voldeed aan de in verordening (EU) nr. 468/20144 gestelde voorwaarden om 
in aanmerking te komen voor anonieme publicatie en dat die instelling dus in overeenstemming met de 
bepalingen van verordening nr. 1024/2013 had gehandeld door de opgelegde geldboete op haar website te 
publiceren zonder de naam van verzoekster te anonimiseren. In het op dezelfde dag gewezen arrest  
Crédit agricole/ECB (T-576/18, EU:T:2020:304) heeft het Gerecht daarentegen het beroep van Crédit agricole 
SA, een onder prudentieel toezicht staande kredietinstelling, toegewezen, maar enkel voor zover de ECB aan 
deze instelling een geldelijke sanctie van 4 300 000 EUR had opgelegd. Het Gerecht overwoog daartoe dat 
het besluit waarbij die sanctie was opgelegd, niet de gegevens vermeldde op basis waarvan de hoogte van 
de geldelijke sanctie was vastgesteld, zodat het ontoereikend was gemotiveerd, een verzuim dat volgens 
vaste rechtspraak niet kan worden hersteld door de latere mededeling van de ontbrekende gegevens.

Op het gebied van ambtenarenzaken heeft het Gerecht zich in het arrest van 29 januari 2020, Aquino e.a./
Parlement (T-402/18, EU:T:2020:13), uitgesproken over de rechtmatigheid van het besluit van 2 juli 2018 van 
de directeur-generaal Personeelszaken van het Europees Parlement om op 3 juli 2018 tolken en conferentietolken, 
waaronder sommige van de verzoekende partijen, op te roepen terwijl zij aan het staken waren. Op grond 
van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, met name artikel 52 daarvan, heeft het Gerecht 
geoordeeld dat de betrokken oproepingsmaatregelen een niet bij wet gestelde beperking van het stakingsrecht 
vormden. Het heeft het bestreden besluit dan ook nietig verklaard. 

In het arrest van 16 december 2020, International Skating Union/Commissie (T-93/18, EU:T:2020:610), 
onderzocht het Gerecht voor het eerst een besluit van de Commissie waarbij was vastgesteld dat een 
reglement van een sportfederatie de mededinging beperkte. Daarnaast werd in dit arrest voor het eerst 
ingegaan op de vraag of de toekenning aan het Hof van arbitrage voor sport van een exclusieve bevoegdheid 

1|  Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot 
documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (PB 2001, L 145, blz. 43).

2|  Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden 
opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (PB 2013, L 287, blz. 63).

3|  Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor 
kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van verordening (EU) nr. 648/2012 (Voor de EER relevante tekst) 
(PB 2013, L 176, blz. 1).

4|  Verordening (EU) nr. 468/2014 van de Europese Centrale Bank van 16 april 2014 tot vaststelling van een kader voor samenwerking 
binnen het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme tussen de Europese Centrale Bank en nationale bevoegde autoriteiten en met 
nationale aangewezen autoriteiten (GTM-kaderverordening) (ECB/2014/17) (PB 2014, L 141, blz. 1).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:313
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:304
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:13
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:610
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om de rechtmatigheid van besluiten van een sportfederatie te toetsen (zonder dat een rechterlijke instantie 
van een lidstaat achteraf een volledige toetsing kan verrichten) en het verplichte karakter van een dergelijke 
arbitrage omstandigheden zijn die de beperking van de mededinging kunnen versterken.

Ten slotte heeft het Gerecht zich in het arrest van 30 januari 2020, Portugal/Commissie (T-292/18, EU:T:2020:18), 
voor het eerst gebogen over het begrip „nationale rechtbank” in de zin van de artikelen 32 en 33 van 
verordening (EG) nr. 1290/20055 en artikel 54 van verordening (EU) nr. 1306/20136. Het Gerecht verwierp het 
door Portugal ingestelde beroep op grond van de overweging dat de bevoegde dienst van de Portugese 
belastingadministratie niet als een „nationale rechtbank” kan worden aangemerkt, aangezien hij geen 
rechterlijke maar enkel administratieve taken uitoefent, niet bevoegd is om een geschil te beslechten of om 
de rechtmatigheid van het door het Portugese betaalorgaan uitgegeven schuldcertificaat te toetsen en 
bovendien niet voldoet aan het vereiste van onafhankelijkheid.

Al met al vormt de even uitgebreide als rijkgeschakeerde rechtspraak van het Gerecht in 2020 een weerspiegeling 
van dit uitzonderlijke jaar, dat met name wordt gekenmerkt door een gezondheidscrisis die al talloze 
rechtsvragen heeft opgeroepen en er ongetwijfeld nog vele andere zal doen rijzen waarover het Gerecht de 
komende jaren zal moeten oordelen. 

5|  Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
(PB 2005, L 209, blz. 1).

6|  Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en 
de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (PB 2013, L 347, blz. 549, met rectificatie in PB 2016, L 130, blz. 6).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:18
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I. Gerechtelijke procedure

1. Procesbevoegdheid 

Bij de beschikkingen van 20 mei 2020, Nord Stream 2/Parlement en Raad (T-526/19, EU:T:2020:210), waartegen 
hogere voorziening1 is ingesteld, en Nord Stream/Parlement en Raad (T-530/19, EU:T:2020:213), heeft het 
Gerecht de door respectievelijk Nord Stream 2 AG en Nord Stream AG ingediende beroepen tot nietigverklaring 
van richtlijn 2019/6922 3 niet-ontvankelijk verklaard.

Nord Stream AG is een vennootschap naar Zwitsers recht, die voor 51 % in handen is van de Russische 
vennootschap PJSC Gazprom. Zij is eigenaar en exploitant van de Nord Stream-gaspijpleiding (algemeen 
aangeduid als „Nord Stream 1”), die zorgt voor de gastransmissie tussen Vyborg (Rusland) en Lubmin 
(Duitsland) in de buurt van Greifswald (Duitsland). Die gaspijpleiding, waarvan de aanleg in 2012 is voltooid, 
zal naar verwachting gedurende vijftig jaar worden geëxploiteerd.

Nord Stream 2 AG is een vennootschap naar Zwitsers recht, die volledig in handen is van de Russische 
publiekrechtelijke vennootschap op aandelen Gazprom. Zij is belast met de planning, de aanleg en de 
exploitatie van de Nord Stream 2-gaspijpleiding, die parallel loopt aan de Nord Stream 1-gaspijpleiding.

Op 17 april 2019 hebben het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie richtlijn 2019/692 tot 
wijziging van richtlijn 2009/73 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas4 
vastgesteld. Op grond van die richtlijn, die op 23 mei 2019 in werking is getreden, moesten de lidstaten die 
aan de in artikel 2 neergelegde criteria voldeden − waaronder de Bondsrepubliek Duitsland − uiterlijk op 
24 februari 2020 de nationale maatregelen vaststellen die noodzakelijk waren voor de omzetting van die 
richtlijn.

Sinds de inwerkingtreding van de wijzigingsrichtlijn valt mogelijk een deel van de gastransmissieleidingen 
van pijpleidingexploitanten als Nord Stream AG en Nord Stream 2 AG − in casu het deel tussen een lidstaat 
en een derde land tot aan het grondgebied van de lidstaten of het deel dat zich in de territoriale wateren van 
de lidstaat bevindt − onder richtlijn 2009/73 en de nationale omzettingsbepalingen. Dat betekent dat die 
exploitanten onder meer verplicht zijn om de transmissienetten en de transmissienetbeheerders te ontvlechten 
en om een systeem in te voeren dat derden op niet-discriminerende wijze en op basis van bekendgemaakte 
tarieven toegang verleent tot het gastransmissie- en distributiesysteem.

1|   Zaak C-348/20 P, Nord Stream 2/Parlement en Raad.

2|  Richtlijn (EU) 2019/692 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 tot wijziging van richtlijn 2009/73/EG betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas (PB 2019, L 117, blz. 1; hierna: „wijzigingsrichtlijn”).

3| �Het�in�zaak T-526/19 door Nord Stream 2 AG ingestelde beroep strekte tot nietigverklaring van de wijzigingsrichtlijn in haar geheel, 
terwijl het in zaak T-530/19 door Nord Stream AG ingestelde beroep strekte tot nietigverklaring van een in die richtlijn opgenomen 
bepaling op grond waarvan de nationale regulerende instanties verplicht waren om uiterlijk op 24 mei 2020 op bepaalde afwijkingsverzoeken 
te beslissen.

4|  Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne 
markt voor aardgas en tot intrekking van richtlijn 2003/55/EG (PB 2009, L 211, blz. 94).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:210
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:213
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Het Gerecht heeft bij zijn beschikkingen de excepties van niet-ontvankelijkheid toegewezen die het Parlement 
en de Raad krachtens artikel 130, lid 1, van zijn Reglement voor de procesvoering hebben opgeworpen, en 
heeft bijgevolg de beroepen niet-ontvankelijk verklaard, waardoor de door Estland, Letland, Litouwen, Polen 
en de Europese Commissie ingediende verzoeken tot interventie zonder voorwerp zijn geraakt.

Het Gerecht heeft in de eerste plaats geoordeeld dat Nord Stream 2 AG en Nord Stream AG niet rechtstreeks 
door de wijzigingsrichtlijn werden geraakt.

In dat verband heeft het Gerecht opgemerkt dat marktdeelnemers zoals die welke de betrokken beroepen 
hebben ingesteld, enkel via − uiterlijk op 24 februari 2020 door de lidstaten te nemen − nationale maatregelen 
tot omzetting van richtlijn 2009/73 onder de verplichtingen van die richtlijn vielen of zouden vallen, zulks 
onder de door die lidstaten bepaalde of te bepalen voorwaarden. In casu bestonden dergelijke nationale 
omzettingsmaatregelen ten tijde van de instelling van het onderhavige beroep echter niet voor wat betreft 
de Bondsrepubliek Duitsland, op wier grondgebied de betrokken delen van de gaspijpleidingen Nord Stream 
en Nord Stream 2 zich bevinden. Bovendien beschikten de lidstaten over een beoordelingsmarge bij de 
uitvoering van de bepalingen van de wijzigingsrichtlijn.

Op grond van de wijzigingsrichtlijn konden de nationale regulerende instanties namelijk afwijkingen van 
sommige bepalingen van de gewijzigde richtlijn 2009/73 toestaan voor, ten eerste, grote nieuwe 
gasinfrastructuurprojecten en, ten tweede, gastransmissieleidingen tussen lidstaten en derde landen die 
vóór 23 mei 2019 waren voltooid. Het Gerecht heeft opgemerkt dat het aan de lidstaten stond om de nationale 
maatregelen vast te stellen op grond waarvan de betrokken marktdeelnemers konden verzoeken om voor 
dergelijke afwijkingen in aanmerking te komen, en dat die lidstaten daarbij − op basis van de algemene criteria 
van artikel 49 bis van de gewijzigde richtlijn 2009/73 − de precieze voorwaarden voor die afwijkingen konden 
bepalen en tevens de procedureregels konden opstellen, zodat de nationale regulerende instanties van die 
lidstaten binnen de door de wijzigingsrichtlijn gestelde termijn, te weten vóór 24 mei 2020, op dergelijke 
verzoeken zouden kunnen beslissen. Bovendien beschikten de nationale regulerende instanties bij de 
toepassing van die voorwaarden over een ruime beoordelingsmarge voor wat betreft de toekenning van die 
afwijkingen en de eventuele specifieke voorwaarden die aan die afwijkingen konden worden gesteld.

Het Gerecht heeft daarenboven benadrukt dat de omstandigheid dat de activiteiten van verzoeksters voortaan 
deels onder het Unierecht vielen, in casu onder de gewijzigde richtlijn 2009/73, hoe dan ook slechts het 
gevolg was van hun keuze om hun activiteiten op het grondgebied van de Unie, in casu in de territoriale 
wateren van een van de lidstaten van de Unie, te ontwikkelen en in stand te houden. De wijzigingsrichtlijn 
heeft echter als zodanig sinds de inwerkingtreding ervan geen onmiddellijke en concrete gevolgen gehad 
voor de rechtspositie van marktdeelnemers zoals verzoeksters, a fortiori niet vóór het verstrijken van de in 
artikel 2, lid 1 vastgestelde omzettingstermijn. 

In zaak T-530/19 heeft het Gerecht in de tweede plaats geoordeeld dat Nord Stream AG evenmin individueel 
door de wijzigingsrichtlijn werd geraakt.

In dat verband heeft het Gerecht met name opgemerkt dat Nord Stream AG niet gerechtigd was om het Nord 
Stream-netwerk met dubbele gaspijpleiding te exploiteren en/of te blijven exploiteren zonder aan de 
reglementaire vereisten van de Unie te hoeven voldoen, althans wat het deel van die gastransmissieleiding 
betreft dat zich op het grondgebied van de Unie, in casu in de binnenzee van een lidstaat, bevindt.

Het Gerecht heeft hieruit opgemaakt dat op basis van de door Nord Stream AG aangevoerde omstandigheid 
dat zij bij de vaststelling van de wijzigingsrichtlijn deel uitmaakte van een besloten kring van geïdentificeerde 
of identificeerbare marktdeelnemers die door de uitbreiding van de territoriale en/of materiële werkingssfeer 
van richtlijn 2009/73 werden geraakt, niet kon worden overwogen dat zij individueel door de wijzigingsrichtlijn 
werd geraakt, aangezien de toepasselijkheid van die richtlijn afhankelijk was van objectieve, door de 
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Uniewetgever vastgestelde criteria, en met name van het criterium dat gastransmissieleidingen, om voor 
bepaalde afwijkingen in aanmerking te komen, op de datum van inwerkingtreding van die richtlijn, te weten 
op 23 mei 2019, voltooid en operationeel moesten zijn.

Voorts heeft het Gerecht in zaak T‑526/19 in antwoord op het betoog dat het recht op een doeltreffende 
voorziening in rechte was geschonden, gepreciseerd dat de betrokken marktdeelnemer de mogelijkheid had 
om bij de bevoegde regulerende instantie, in casu de Duitse regulerende instantie, een verzoek in te dienen 
om voor een afwijking in aanmerking te komen, en om het besluit van die instantie in voorkomend geval 
voor een Duitse rechter aan te vechten met een beroep op de ongeldigheid van de wijzigingsrichtlijn en met 
het verzoek aan die rechter om dienaangaande prejudiciële vragen voor te leggen aan het Hof.

In diezelfde zaak heeft het Gerecht bovendien zowel de door de Raad krachtens artikel 130, lid 2, van het 
Reglement voor de procesvoering opgeworpen exceptie als een aanvullend verzoek van die instelling 
toegewezen, die ertoe strekten dat de documenten die Nord Stream 2 AG in het kader van haar beroep had 
overgelegd zonder de toestemming van de betrokken instelling, die de auteur of de adressaat van die 
documenten was, uit het dossier werden verwijderd. Het ging om een advies van de juridische dienst van 
de Raad, om aanbevelingen van de Commissie aan de Raad met het oog op de vaststelling van een besluit 
inzake internationale onderhandelingen met een derde land en, voor wat betreft het tweede procesincident, 
om opmerkingen die de Bondsrepubliek Duitsland had ingediend bij de permanente vertegenwoordigers 
bij de Raad in het kader van de wetgevingsprocedure tot vaststelling van de wijzigingsrichtlijn.

In het kader van zijn beslissing op die procesincidenten heeft het Gerecht de verzoeken van de Raad 
toegewezen. Daarbij heeft het zich laten leiden door de bepalingen van verordening nr. 1049/20015, aangezien 
de niet-toepasselijkheid van die bepalingen volgens recente rechtspraak van het Hof niet uitsluit dat hieraan 
een zekere indicatieve waarde wordt toegekend.6

Zo heeft het Gerecht met betrekking tot de documenten waartoe de Raad een werknemer van Nord Stream 2 
toegang had geweigerd, met name geoordeeld dat de Raad zich terecht had beroepen op de bescherming 
van juridische adviezen en ook terecht had aangevoerd dat de openbaarmaking van die aanbevelingen 
concreet en daadwerkelijk afbreuk zou doen aan de bescherming van het openbaar belang op het gebied 
van de internationale betrekkingen van de Unie. 

Voor wat betreft de opmerkingen die de Bondsrepubliek Duitsland in het kader van de wetgevingsprocedure 
had ingediend, heeft het Gerecht opgemerkt dat verzoekster weliswaar heeft beweerd documenten te 
hebben ontvangen van een permanente vertegenwoordiger van een lidstaat bij de Raad, maar niet heeft 
aangegeven om welke vertegenwoordiger het ging en evenmin heeft aangevoerd dat zij toestemming had 
gekregen van de permanente vertegenwoordiger van de Bondsrepubliek Duitsland in zijn hoedanigheid van 
auteur van die documenten. Tot slot is evenmin gebleken dat die lidstaat er stilzwijgend of uitdrukkelijk mee 
heeft ingestemd in de zin van verordening nr. 1049/2001 dat die opmerkingen aan verzoekster, Nord Stream 
2, werden verstrekt, hetzij voor hetzij na de gedeeltelijke afwijzing door de Raad van de verzoeken van 
verzoeksters werknemer.

5|  Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot 
documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (PB 2001, L 145, blz. 43).

6|  Arrest van het Hof van 31 januari 2020, Slovenië/Kroatië (C-457/18, EU:C:2020:65).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:65
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In zijn beschikking van 10 september 2020, Cambodja en CRF/Commissie (T-246/19, EU:T:2020:415), heeft het 
Gerecht (uitgebreide kamer) uitspraak gedaan in een zaak betreffende de verordening houdende toepassing 
van een schema van tariefpreferenties7. In het kader van deze verordening verleent de Europese Unie de 
ontwikkelingslanden preferentiële toegang tot haar markt in de vorm van een verlaging van de gewone 
rechten van het gemeenschappelijk douanetarief, dat uit een algemeen stelsel en twee bijzondere stelsels 
bestaat. De zogenoemde regeling „Everything but Arms” (hierna: „EBA-regeling”) is een bijzonder stelsel ten 
gunste van de minst ontwikkelde landen.

Krachtens de EBA-regeling gold voor de invoer in de Unie van Indica-rijst van oorsprong uit Cambodja en 
Myanmar (hierna: „betrokken product”) een volledige schorsing van de rechten van het gemeenschappelijk 
douanetarief. Naar aanleiding van een verzoek van bepaalde lidstaten om ten aanzien van het betrokken 
product vrijwaringsmaatregelen te nemen, heeft de Commissie een vrijwaringsonderzoek geopend en 
geconcludeerd dat dit product werd ingevoerd in hoeveelheden en tegen prijzen die ernstige moeilijkheden 
veroorzaakten voor de bedrijfstak van de Unie. Bij de vaststelling van uitvoeringsverordening 2019/678 
(hierna: „bestreden verordening”) heeft zij besloten de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op 
de invoer van het betrokken product tijdelijk opnieuw in te stellen, en heeft zij een geleidelijke vermindering 
van de toepasselijke rechten over een periode van drie jaar ingevoerd.

Het Koninkrijk Cambodja en de Cambodia Rice Federation (hierna: „CRF”), een vereniging die de belangen 
van de rijstindustrie van Cambodja behartigt, hebben een beroep tot nietigverklaring van de bestreden 
verordening ingesteld. De Commissie heeft hiertegen een exceptie van niet-ontvankelijkheid opgeworpen. 
Ter ondersteuning van deze exceptie heeft de Commissie primair aangevoerd dat het Koninkrijk Cambodja 
en de CRF niet voldoen aan de voorwaarden voor procesbevoegdheid in de zin van artikel 263, vierde alinea, 
VWEU. Subsidiair heeft de Commissie betoogd dat het Koninkrijk Cambodja en de CRF geen persoonlijk 
belang hebben om tegen de bestreden verordening op te komen.

Het Gerecht heeft deze exceptie van niet-ontvankelijkheid verworpen.

Wat de procesbevoegdheid betreft, heeft het Gerecht eraan herinnerd dat krachtens artikel 263, vierde 
alinea, VWEU iedere natuurlijke of rechtspersoon een beroep tot nietigverklaring kan instellen tegen een 
handeling die niet aan hem is gericht, wanneer die handeling hem rechtstreeks en individueel raakt of, in 
het specifieke geval van een regelgevingshandeling die geen uitvoeringsmaatregelen met zich meebrengt, 
indien deze hem rechtstreeks raakt. In casu heeft het Gerecht, zonder zich uit te spreken over de vraag of 
de bestreden verordening een regelgevingshandeling is die geen uitvoeringsmaatregelen met zich meebrengt, 
onderzocht of het Koninkrijk Cambodja en de CRF kunnen worden aangemerkt als natuurlijke personen of 
rechtspersonen die rechtstreeks en individueel worden geraakt door de bestreden verordening, die niet aan 
hen is gericht.

In dit verband heeft het Gerecht in de eerste plaats bevestigd dat de uitdrukking „iedere natuurlijke of 
rechtspersoon” in artikel 263, vierde alinea, VWEU aldus moet worden opgevat dat zij ook lidstaten omvat 
die geen lid zijn van de Unie, zoals het Koninkrijk Cambodja. Een dergelijke teleologische uitlegging is in 
overeenstemming met het beginsel van effectieve rechterlijke bescherming en met het doel van die bepaling, 
dat erin bestaat een adequate rechterlijke bescherming te bieden aan alle natuurlijke personen of rechtspersonen 
die rechtstreeks en individueel worden geraakt door de handelingen van de instellingen van de Unie. Bovendien 

7|  Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 houdende toepassing van een schema 
van algemene tariefpreferenties en tot intrekking van verordening (EG) nr. 732/2008 van de Raad (PB 2012, L 303, blz. 1).

8|  Uitvoeringsverordening (EU) 2019/67 van 16 januari 2019 tot instelling van vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van Indica-rijst van 
oorsprong uit Cambodja en Myanmar (PB 2019, L 15, blz. 5).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:415
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kunnen derde staten weliswaar geen aanspraak maken op de door het stelsel van de Unie aan de lidstaten 
toegekende status van procespartij, maar beschikken zij niettemin over ten minste dezelfde mogelijkheden 
om in rechte op te treden als die welke dat stelsel aan rechtspersonen toekent. Voorts sluit noch artikel 263, 
vierde alinea, VWEU noch enige andere bepaling van primair recht derde staten uit van het recht om een 
beroep tot nietigverklaring in te stellen.

In de tweede plaats heeft het Gerecht geoordeeld dat het Koninkrijk Cambodja en de CRF, voor zover zij 
handelt namens een van haar door de Commissie in de bestreden verordening genoemde exporterende 
leden en namens haar exporterende leden die genoemd zijn in en betrokken zijn bij de procedure die heeft 
geleid tot de vaststelling van die verordening, rechtstreeks en individueel door die verordening worden 
geraakt in de zin van artikel 263, vierde alinea, VWEU.

Volgens vaste rechtspraak wordt een natuurlijke of rechtspersoon rechtstreeks geraakt indien de bestreden 
maatregel rechtstreeks gevolgen heeft voor zijn rechtspositie en bovendien geen enkele beoordelingsbevoegdheid 
laat aan degenen tot wie hij is gericht en die met de uitvoering ervan zijn belast. Door tijdelijk een einde te 
maken aan de preferentiële toegang tot de markt van de Unie voor het Koninkrijk Cambodja als land dat in 
aanmerking komt voor volledige schorsing van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief, alsook 
voor de exporterende leden van de CRF die via een bijzonder stelsel van tariefpreferenties in aanmerking 
kwamen voor een dergelijke preferentiële toegang, wijzigt de bestreden verordening zowel de wettelijke als 
de economische voorwaarden waaronder Indica-rijst van oorsprong uit Cambodja wordt verhandeld op de 
markt van de Unie. De bestreden verordening raakt dus rechtstreeks en wezenlijk de rechtspositie van het 
Koninkrijk Cambodja en die van de genoemde of betrokken leden van de CRF. Bovendien bevat de bestreden 
verordening weliswaar maatregelen die in de eerste plaats van toepassing zijn op in de Unie gevestigde 
importeurs, maar deze maatregelen hebben tot gevolg dat de toegang van de Cambodjaanse Staat en de 
exporterende leden van de CRF tot de markt van de Unie wordt beperkt, zonder dat de lidstaten dienaangaande 
over enige autonome beoordelingsbevoegdheid beschikken.

Volgens de rechtspraak wordt een natuurlijke of rechtspersoon individueel geraakt door een betrokken 
handeling wanneer hij in zijn rechtspositie wordt geraakt uit hoofde van zekere bijzondere hoedanigheden 
of van een feitelijke situatie die hem ten opzichte van ieder ander karakteriseert en hem derhalve individualiseert 
op soortgelijke wijze als de adressaat van een dergelijk besluit. Dienaangaande heeft het Gerecht beklemtoond 
dat het normatieve karakter van een bestreden handeling niet uitsluit dat zij bepaalde betrokken rechtspersonen 
of natuurlijke personen rechtstreeks en individueel kan raken. Het feit dat de bestreden verordening beoogt 
de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief opnieuw in te stellen ten aanzien van alle invoer van 
het betrokken product naar de Unie, leidt er dus de facto niet toe dat het Koninkrijk Cambodja en de genoemde 
of betrokken leden van de CRF niet individueel door deze verordening kunnen worden geraakt.

In casu wordt het Koninkrijk Cambodja individueel geraakt doordat het als in de bestreden verordening 
aangewezen begunstigde van de EBA-regeling, die actief heeft deelgenomen aan de procedure die tot de 
vaststelling van die verordening heeft geleid, en ten aanzien waarvan de gevolgen van de vrijwaringsmaatregelen 
in aanmerking zijn genomen om de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief vast te stellen, deel 
uitmaakt van een gesloten groep marktdeelnemers en zich bevindt in een situatie die zich onderscheidt van 
die van ieder ander. Hetzelfde geldt voor de leden van de CFR, exporteurs van Indica-rijst van oorsprong uit 
Cambodja naar de Unie, die in de bestreden verordening met naam zijn genoemd en die hebben deelgenomen 
aan de procedure die tot de vaststelling van die verordening heeft geleid, wier gegevens over hun handelsactiviteit 
zijn gebruikt om de vrijwaringsmaatregelen aan hen toe te rekenen en ten aanzien van wie de gevolgen van 
die maatregelen in aanmerking zijn genomen om de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief vast 
te stellen, ongeacht het feit dat de vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van het Koninkrijk Cambodja zijn 
ingevoerd en niet ten aanzien van deze exporteurs.
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Wat hun procesbelang betreft, heeft het Gerecht geconcludeerd dat het Koninkrijk Cambodja en de CFR een 
belang hebben om nietigverklaring van de bestreden verordening te vorderen. De nietigverklaring van de 
rechten van het gemeenschappelijk douanetarief die bij die verordening in het leven zijn geroepen en die 
betrekking hebben op de invoer in de Unie van Indica-rijst van oorsprong uit Cambodja, kan immers een 
persoonlijk voordeel opleveren voor zowel het Koninkrijk Cambodja als de leden van de CRF die zijn genoemd 
in of betrokken waren bij de procedure die tot de vaststelling van die verordening heeft geleid.

2. Schending van wezenlijke vormvoorschriften

Bij zijn arrest Landesbank Baden-Württemberg/CRU (T-411/17, EU:T:2020:435) van 23 september 2020, 
waartegen hogere voorziening9 is ingesteld, heeft het Gerecht (uitgebreide kamer) de nietigverklaring 
uitgesproken van het besluit waarbij de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (GAR) het bedrag van de 
vooraf aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (GAF) te betalen bijdragen voor het jaar 2017 heeft 
vastgesteld10, voor zover dat besluit betrekking heeft op verzoekster, de Landesbank Baden-Württemberg, 
die een Duitse kredietinstelling is.

De onderhavige zaak speelt tegen de achtergrond van de tweede pijler van de bankenunie, die betrekking 
heeft op het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme (GAM), dat is ingesteld bij verordening nr. 806/201411. 
Meer in het bijzonder heeft deze zaak betrekking op het bij die verordening12 opgerichte GAF. Het GAF wordt 
gefinancierd uit de bijdragen van de instellingen die op nationaal niveau worden geïnd, met name in de vorm 
van vooraf te betalen bijdragen.13 Op 11 april 2017 heeft de GAR op grond van verordening nr. 806/2014 het 
bestreden besluit aangenomen, waarbij voor het jaar 2017 het bedrag van de vooraf te betalen bijdragen 
werd vastgesteld dat de instellingen – waaronder verzoekster – moesten overdragen aan het GAF. Bij 
bijdragekennisgeving van 21 april 2017 heeft de Duitse afwikkelingsautoriteit verzoekster van dit besluit in 
kennis gesteld en haar het te betalen bedrag meegedeeld. Verzoekster, die dat besluit in meerdere opzichten 
bekritiseert, heeft bij het Gerecht het onderhavige beroep ingesteld.

Wat om te beginnen de procesbevoegdheid betreft, heeft het Gerecht vastgesteld dat besluiten van de GAR 
over de berekening van de vooraf aan het GAF te betalen bijdragen weliswaar overeenkomstig de toepasselijke 
regelgeving gericht zijn tot de nationale afwikkelingsautoriteiten, maar dat de instellingen die deze bijdragen 
verschuldigd zijn zonder twijfel rechtstreeks en individueel door die besluiten worden geraakt. Derhalve is 
verzoekster bevoegd om nietigverklaring van het besluit van de GAR te vorderen. 

9|    Zaken C-584/20 P, Commissie/Landesbank Baden-Württemberg en CRU, en C-621/20 P, CRU/Landesbank Baden-Württemberg.

10|  Besluit van de bestuursvergadering van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (GAR) van 11 april 2017 over de berekening van 
de vooraf aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds te betalen bijdragen voor het jaar 2017 (SRB/ES/SRF/2017/05).

11|  Verordening (EU) nr. 806/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2014 tot vaststelling van eenvormige regels en een 
eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een 
gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk afwikkelingsfonds en tot wijziging van verordening (EU) 
nr. 1093/2010 (PB 2014, L 225, blz. 1).

12|  Artikel 67, lid 1, van verordening nr. 806/2014.

13|  Artikel 67, lid 4, van verordening nr. 806/2014.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:435
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Vervolgens heeft het Gerecht de schending van het vereiste van authenticatie van het bestreden besluit 
onderzocht, na in herinnering te hebben gebracht dat de Unierechter ambtshalve dient te oordelen over het 
middel van openbare orde dat gebaseerd is op schending van wezenlijke vormvoorschriften, en dat van een 
dergelijke schending met name sprake is wanneer de bestreden handeling niet is geauthentiseerd dan wel 
niet of ontoereikend is gemotiveerd. 

In dit verband heeft het Gerecht geconstateerd dat in casu niet aan dat vereiste is voldaan, omdat de GAR 
geen enkel bewijs heeft geleverd van de authenticatie van de bijlage van het bestreden besluit, die de bedragen 
van de vooraf te betalen bijdragen vermeldt en dus een essentieel onderdeel van dat besluit vormt. Met 
name heeft het Gerecht beklemtoond dat die bijlage een elektronisch document is, zodat het enkel elektronisch 
kon worden ondertekend. De GAR heeft evenwel geen enkele elektronisch ondertekende versie van de bijlage 
bij het bestreden besluit overgelegd, hoewel die bijlage geenszins onlosmakelijk verbonden is met de tekst 
van dat door de voorzitter van de GAR met de hand ondertekende besluit. Tevens heeft het Gerecht de 
overige argumenten afgewezen die de GAR heeft aangevoerd om aan te tonen dat de bijlage anderszins is 
geauthentiseerd.

Na het middel inzake schending van het authenticatievereiste gegrond te hebben verklaard, heeft het Gerecht 
zich uitgesproken over de door verzoekster aangevoerde middelen die betrekking hebben op niet-nakoming 
van de motiveringsplicht, op schending van het recht op effectieve rechterlijke bescherming en op een 
exceptie van onwettigheid van een aantal bepalingen van gedelegeerde verordening 2015/6314. Deze middelen 
heeft het Gerecht gezamenlijk onderzocht.

Het Gerecht heeft opgemerkt dat het bestreden besluit, los van de algemene toelichtingen in de tekst ervan, 
vrijwel geen elementen voor de berekening van verzoeksters bijdrage bevatte. Zo het andere aangehaalde 
document, dat betrekking had op de details van de berekening van de vooraf te betalen bijdragen, al 
daadwerkelijk afkomstig was van de GAR, bevatte het geen enkel element dat volstond om de juistheid van 
verzoeksters bijdrage te kunnen nagaan. Het Gerecht heeft niet betwist dat de bij de berekening van deze 
bijdrage in aanmerking genomen gegevens betreffende de overige instellingen – zoals de GAR heeft aangevoerd 
– vertrouwelijk waren. Het heeft evenwel opgemerkt dat die berekening intrinsiek ondoorzichtig was omdat 
zij op die gegevens berustte, zodat er sprake was van interdependentie. Het Gerecht is tot de slotsom gekomen 
dat de toegepaste berekeningsmethode afbreuk deed aan verzoeksters mogelijkheid om het bestreden 
besluit op dienstige wijze aan te vechten.

Het Gerecht heeft de rechtspraak in herinnering gebracht waaruit blijkt dat de motiveringsplicht geldt voor 
elke handeling waartegen beroep tot nietigverklaring kan worden ingesteld, dat een motiveringsgebrek niet 
kan worden gerechtvaardigd door de verplichting om het beroepsgeheim te eerbiedigen, en dat de verplichting 
om zakengeheimen te eerbiedigen niet zodanig ruim mag worden opgevat dat het motiveringsvereiste zijn 
wezenlijke inhoud verliest. Daarop heeft het Gerecht vastgesteld dat verzoekster in casu aan de hand van 
de haar verstrekte motivering het bedrag van haar bijdrage niet kon verifiëren, terwijl dit de essentie van 
het bestreden besluit vormde voor zover dat op haar betrekking had. Die motivering stelde verzoekster niet 
in staat te achterhalen of dit bedrag correct was berekend dan wel of zij het voor het Gerecht moest aanvechten, 
zonder evenwel ten aanzien van dat bedrag de bekritiseerde elementen van het bestreden besluit te kunnen 
aanwijzen, grieven ter zake te kunnen formuleren en te kunnen bewijzen dat haar grieven gegrond waren 
of op zijn minst ernstige aanwijzingen voor de gegrondheid ervan te kunnen verstrekken, ofschoon zij daartoe 
in het kader van een beroep in rechte is gehouden. 

14|  Gedelegeerde verordening (EU) 2015/63 van de Commissie van 21 oktober 2014 tot aanvulling van richtlijn 2014/59/EU van het 
Europees Parlement en de Raad wat de vooraf te betalen bijdragen aan afwikkelingsfinancieringsregelingen betreft (PB 2015, L 11, 
blz. 44). 
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Wat ten slotte de door verzoekster tegen gedelegeerde verordening 2015/63 opgeworpen exceptie van 
onwettigheid betreft, heeft het Gerecht de berekeningsmethode onderzocht in het licht van het argument 
van de Commissie dat de wettigheid van het bestreden besluit niet door middel van die exceptie kan worden 
betwist aangezien die methode voortvloeit uit verordening nr. 806/2014 en richtlijn 2014/5915, tegen welke 
handelingen geen exceptie van onwettigheid is opgeworpen. Het is tot de slotsom gekomen dat het feit dat 
de berekening van de vooraf te betalen bijdrage van verzoekster ondoorzichtig is waardoor zij niet in staat 
is om de juistheid ervan te verifiëren, op zijn minst gedeeltelijk het gevolg is van de berekeningsmethode die 
de Commissie zelf – zonder dat zij daartoe door de wetgever verplicht is – heeft vastgesteld in gedelegeerde 
verordening 2015/63. Het Gerecht heeft geoordeeld dat de niet-nakoming van de motiveringsplicht, wat 
betreft het gedeelte van de berekening van de vooraf te betalen bijdrage dat verband houdt met de aanpassing 
aan het risicoprofiel, haar oorsprong vindt in de onwettigheid van een aantal bepalingen16 van deze verordening.

Het Gerecht heeft daaraan toegevoegd dat de GAR de niet-nakoming van de in artikel 296 VWEU neergelegde 
verplichting om handelingen voldoende nauwkeurig te motiveren hoe dan ook niet ongedaan kan maken 
door zich te beroepen op een regeling van afgeleid recht. De genoemde verplichting is immers een van de 
fundamentele beginselen van het Unierecht, waarvan de rechter – indien nodig door ambtshalve een middel 
inzake de niet-nakoming van deze verplichting aan de orde te stellen – de eerbiediging dient te verzekeren, 
en verzoekster beschikt in geval van schending van die verplichting niet over voldoende gegevens om de 
juistheid van haar bijdrage te verifiëren. 

Gelet op voorgaande overwegingen heeft het Gerecht geoordeeld dat het bestreden besluit ook nietig moest 
worden verklaard wegens niet-nakoming van de motiveringsplicht en schending van het recht op effectieve 
rechterlijke bescherming.

3. Verstekprocedure

Bij het arrest Malacalza Investimenti/ECB (T-552/19, EU:T:2020:294) van 25 juni 2020 heeft het Gerecht een 
besluit van de Europese Centrale Bank (ECB)17 nietig verklaard waarbij deze op grond van besluit 2004/25818 

heeft geweigerd om verzoekster, de vennootschap Malacalza Investimenti Srl, toegang te verlenen tot 
documenten betreffende het besluit van de raad van bestuur van de ECB van 1 januari 2019 waarbij Banca 
Carige SpA onder tijdelijk bewind is gesteld.

Verzoekster, een vennootschap naar Italiaans recht, is de hoofdaandeelhouder van Banca Carige, waarvan 
zij 27,555 % van het kapitaal rechtstreeks bezit en waarvan zij de meerderheid van de leden van de raad van 
bestuur heeft benoemd. Nadat meerdere leden van de raad van bestuur van Banca Carige op 22 december 2018 
waren afgetreden, heeft de ECB deze vennootschap bij besluit van 1 januari 2019 onder tijdelijk bewind gesteld. 

15| �Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging van een kader voor 
het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van richtlijn 82/891/EEG van de 
Raad en de richtlijnen 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU en 2013/36/EU en 
de verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 648/2012, van het Europees Parlement en de Raad (PB 2014, L 173, blz. 190). 

16|  Artikelen 4 tot en met 7 en 9 van gedelegeerde verordening 2015/63 alsook bijlage I bij deze verordening.

17|  Besluit LS/LdG/19/185 van de ECB van 12 juni 2019.

18|  Besluit 2004/258/EG van 4 maart 2004 van de ECB inzake de toegang van het publiek tot documenten van de ECB (PB 2004, L 80, 
blz. 42).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:294
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Op 15 januari 2019 heeft verzoekster bij de ECB een verzoek om toegang19 tot verschillende documenten 
betreffende dit besluit van de ECB ingediend. Het besluit van 1 januari 2019 is namelijk niet gepubliceerd en 
verzoekster is niet bekend met de redenen die eraan ten grondslag liggen. Bij besluit van 13 maart 2019 heeft 
de ECB het verzoek om toegang in zijn geheel afgewezen. Op 8 april 2019 heeft verzoekster een confirmatief 
verzoek20 ingediend bij de directie van de ECB, waarin zij verzocht om herziening van het besluit van de ECB 
van 13 maart 2019. In haar confirmatief verzoek heeft verzoekster opgemerkt dat op de website van een 
Italiaans dagblad foto’s van uittreksels waren gepubliceerd van een document dat werd gepresenteerd als 
het besluit van 1 januari 2019. Zij was dan ook van mening dat de uittreksels op die foto’s niet meer als 
vertrouwelijk konden worden beschouwd. Zij waren immers gepubliceerd en behoorden dus voortaan tot 
het publieke domein.

Op 12 juni 2019 heeft de ECB het confirmatief verzoek in zijn geheel afgewezen. De ECB meende dat een deel 
van de documenten onder de uitzondering in artikel 4, lid 1, onder c), van besluit 2004/258 viel en overwoog 
dat die uitzondering een algemeen vermoeden van vertrouwelijkheid bevat dat geldt voor alle dossiers die 
onder haar taak van prudentieel toezicht vallen. Ten aanzien van de overige gevraagde documenten heeft 
de ECB de toegang geweigerd op grond van de uitzondering in artikel 4, lid 1, onder c), van besluit 2004/258 
in combinatie met de uitzondering in artikel 4, lid 2, eerste streepje, van dat besluit. Zij gaf hierbij aan dat de 
openbaarmaking van de documenten die waren verkregen of opgesteld in het kader van het doorlopende 
toezicht op Banca Carige, de commerciële belangen van deze vennootschap kon ondermijnen, aangezien de 
informatie daarin niet bekend was bij het publiek en een essentieel onderdeel van de huidige commerciële 
positie van die vennootschap weergaf. Daar er volgens de ECB geen hoger openbaar belang bestond dat 
openbaarmaking van de betrokken documenten gebood, concludeerde zij tot afwijzing van het verzoek om 
toegang tot deze documenten, zonder elk van de documenten concreet en individueel te onderzoeken.

Het Gerecht is aangezocht met een beroep tot nietigverklaring van dit besluit en met een verzoek om 
behandeling volgens de versnelde procedure. In deze context heeft het allereerst geoordeeld dat er in geval 
van afwijzing van een verzoek om behandeling volgens de versnelde procedure slechts één termijn wegens 
afstand wordt toegepast in het kader van de berekening van de termijn voor indiening van het verweerschrift. 
Het Gerecht heeft vastgesteld dat de termijn voor indiening van het verweerschrift – die, indien het Gerecht 
verzoeksters verzoek om behandeling volgens de versnelde procedure had ingewilligd, zou zijn verstreken 
op 30 september 2019 – was verstreken op 30 oktober 2019 en dat in casu de ECB haar verweerschrift had 
ingediend op 6 november 2019, dat wil zeggen zeven dagen na het verstrijken van de gestelde termijn. 
Wanneer de verwerende partij regelmatig in het geding is geroepen, maar niet binnen de gestelde termijn 
heeft geantwoord, kan de verzoekende partij krachtens het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht21 

het Gerecht verzoeken haar conclusies toe te wijzen. Het Gerecht wijst de conclusies van de verzoekende 
partij dan toe, behalve wanneer het kennelijk onbevoegd is om kennis te nemen van het beroep of wanneer 
het beroep kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk rechtens ongegrond is.22

In dit verband heeft het Gerecht, na te hebben geoordeeld dat het niet kennelijk onbevoegd is om op het 
onderhavige beroep te beslissen en dat dit beroep niet als kennelijk niet-ontvankelijk kan worden beschouwd, 
erkend dat verscheidene van de door verzoekster aangevoerde grieven niet kennelijk rechtens ongegrond 
zijn.

19|  Krachtens artikel 6 van besluit 2004/258.

20|  Krachtens artikel 7, lid 2, van besluit 2004/258.

21|  Artikel 123, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht.

22|  Artikel 123, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht.
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Verzoekster heeft namelijk tot staving van haar beroep allereerst terecht aangevoerd dat tot op heden in de 
rechtspraak geen uit artikel 4, lid 1, onder c), van besluit 2002/258 voortvloeiend algemeen vermoeden van 
vertrouwelijkheid is erkend of vastgesteld op grond waarvan de ECB besluiten waarbij zij een kredietinstelling 
onder tijdelijk bewind stelt vertrouwelijk zou mogen houden. Voorts heeft verzoekster betoogd dat de door 
de ECB in het bestreden besluit genoemde bepalingen23 niet aldus kunnen worden uitgelegd dat zij de ECB 
een absolute geheimhoudingsplicht opleggen. Volgens haar kan het op grond van deze bepalingen in bepaalde 
situaties juist gerechtvaardigd zijn om informatie te verstrekken. Daarnaast heeft verzoekster aangevoerd 
dat op basis van een onderzoek van de openbaar gemaakte uittreksels van het besluit van 1 januari 2019 
kan worden vastgesteld dat de inhoud van dat besluit niet vertrouwelijk is, aangezien het gaat om informatie 
die Banca Carige, als op de gereglementeerde markten genoteerde vennootschap, verplicht was te publiceren. 
Volgens verzoekster is deze omstandigheid van invloed op de beoordeling van het gevaar dat openbaarmaking 
zou meebrengen.

Gelet op voorgaande overwegingen heeft het Gerecht besloten verzoeksters conclusies toe te wijzen en 
bijgevolg het bestreden besluit nietig te verklaren.

II. Institutioneel recht

In 2020 heeft het Gerecht zich op het ruime gebied van het institutionele recht moeten uitspreken over, 
enerzijds, een beroep tegen de weigering van de Commissie om een besluit vast te stellen tot handhaving 
van het Europees burgerschap van bepaalde staatsburgers van het Verenigd Koninkrijk en, anderzijds, een 
beroep wegens nalaten dat was ingesteld door een lid van de senaat van de Tsjechische Republiek en dat 
ertoe strekte te doen vaststellen dat de Europese Raad op onwettige wijze had nagelaten de premier van 
deze lidstaat wegens een vermeend belangenconflict uit te sluiten van zijn bijeenkomsten. Voorts heeft het 
Gerecht zich gebogen over de besluiten van het Europees Parlement om het pensioen van een aantal in Italië 
verkozen voormalige leden van het Europees Parlement te verminderen, en heeft het zich uitgesproken over 
het beroep dat door een lid van het Europees Parlement was ingesteld tegen de vaststelling van het Parlement 
dat zijn zetel vacant was.

Bij zijn beschikking van 14 juli 2020, Shindler e.a./Commissie (T-627/19, EU:T:2020:335), heeft het Gerecht 
het beroep tegen de weigering van de Commissie om een besluit te nemen tot handhaving van het Europees 
burgerschap van bepaalde staatsburgers van het Verenigd Koninkrijk niet-ontvankelijk verklaard. 

Op 23 juni 2016 hebben de burgers van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland zich 
in een referendum uitgesproken voor de terugtrekking van hun land uit de Europese Unie. Op 29 maart 2017 
heeft het Verenigd Koninkrijk overeenkomstig artikel 50, lid 2, VWEU aan de Europese Raad kennisgegeven 
van zijn voornemen om zich terug te trekken uit de Unie. Vervolgens heeft de Europese Raad, in overeenstemming 

23|  Te weten artikel 27 van verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank 
specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (PB 2013, L 287, 
blz. 63), de artikelen 53 en volgende van richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende 
toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot 
wijziging van richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (PB 2013, L 176, blz. 338), en artikel 84 
van richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging van een kader 
voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van richtlijn 82/891/EEG van 
de Raad en de richtlijnen 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU en 2013/36/EU 
en de verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad (PB 2014, L 173, blz. 190).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:335
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met het Verenigd Koninkrijk, meerdere besluiten24 vastgesteld tot verlenging van de termijn van artikel 50, 
lid 3, VEU waarna de Verdragen niet langer van toepassing zouden zijn op het Verenigd Koninkrijk als er geen 
akkoord zou zijn over de voorwaarden voor terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk. Volgens artikel 1 van 
besluit 2019/584 zou die termijn in beginsel op 31 oktober 2019 verstrijken.

Op 31 juli 2019 hebben meerdere burgers van het Verenigd Koninkrijk die in Italië of in Frankrijk wonen 
(hierna: „verzoekers”) de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie een brief gestuurd. Op 1 augustus 
2019 hebben zij een in wezen identieke brief aan de Europese Commissie gestuurd. In deze brieven hebben 
zij deze drie instellingen onder meer gewezen op de situatie van staatsburgers van het Verenigd Koninkrijk 
die in andere lidstaten wonen en daar een privéleven en een gezinsleven hebben opgebouwd. Zij hebben 
deze instellingen verzocht „het nalaten vast te stellen” dat voortvloeit uit hun „onrechtmatige verzuim om 
het Europees burgerschap van [genoemde staatsburgers] te handhaven”. Daarnaast hebben zij deze drie 
instellingen verzocht om, vóór de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie op 31 oktober 2019, 
een besluit te nemen waardoor die staatsburgers hun Europees burgerschap na de datum van deze 
terugtrekking behouden, ongeacht of er een akkoord over de voorwaarden voor die terugtrekking zou worden 
gesloten. Bij brief van 11 september 2019 heeft de Commissie geantwoord op de brief van 1 augustus 2019 
(hierna: „brief van 11 september 2019”). In die brief heeft zij het verzoek om te handelen afgewezen omdat 
de Verdragen haar niet de mogelijkheid boden het besluit te nemen waarom verzoekers hadden verzocht.

Verzoekers hebben daarop een beroep ingediend bij het Gerecht. Dat beroep behelsde in de eerste plaats 
een vordering wegens nalaten krachtens artikel 265 VWEU. In de tweede plaats behelsde het een vordering 
om de „expliciete weigering van de [...] Commissie op [11] september 2019 om haar nalatigheid te erkennen” 
nietig te verklaren. Op verzoek van het Gerecht hebben verzoekers die vordering gekwalificeerd als een 
vordering tot nietigverklaring krachtens artikel 263 VWEU.

Het Gerecht heeft vastgesteld dat de vordering wegens nalaten en de vordering tot nietigverklaring niet-
ontvankelijk waren, en heeft het dus het beroep van verzoekers verworpen.

Wat de vordering tot nietigverklaring betreft, hebben verzoekers het Gerecht verzocht het besluit nietig te 
verklaren dat was vervat in de brief van 11 september 2019. Daarin heeft de Commissie in wezen geweigerd 
een besluit vast te stellen waardoor het burgerschap van de Unie na de datum van terugtrekking van het 
Verenigd Koninkrijk uit de Unie en ongeacht of er een akkoord over de voorwaarden voor die terugtrekking 
zou worden gesloten, zou worden gehandhaafd voor bepaalde staatsburgers van het Verenigd Koninkrijk 
die op dat moment niet de nationaliteit van een lidstaat van de Unie zouden hebben. Ter ondersteuning van 
die vorderingen hadden de verzoekers drie middelen aangevoerd, waarmee zij opkwamen tegen het verlies 
van het Europese burgerschap van die staatsburgers.

Vooraf is het Gerecht ambtshalve nagegaan of verzoekers er belang bij hadden om deze drie middelen aan 
te voeren. In dat verband heeft het Gerecht eraan herinnerd dat een verzoeker volgens vaste rechtspraak 
geen rechtmatig belang kan hebben bij nietigverklaring van een besluit wanneer bij voorbaat vaststaat dat 
het enkel kan worden bevestigd, en dat een middel tot nietigverklaring niet-ontvankelijk is wegens het 
ontbreken van procesbelang wanneer de verzoeker, gesteld al dat het middel gegrond zou zijn, met de 
nietigverklaring van de bestreden handeling niet zou zijn geholpen. Een verzoeker heeft er dus geen belang 
bij om op basis van een bepaald middel nietigverklaring te vorderen van een besluit houdende een weigering 
om op een gegeven gebied te handelen wanneer de betrokken instelling hoe dan ook niet bevoegd is op dat 
gebied.

24|  Met name de besluiten (EU) 2019/476 van 22 maart 2019 (PB 2019, L 80 I, blz. 1) en (EU) 2019/584 van 11 april 2019 (PB 2019, L 101, 
blz. 1).



 B  Rechtspraak van het Gerecht in 2020 275

Vervolgens heeft het Gerecht opgemerkt dat verzoekers in geval van nietigverklaring van het in de brief van 
11 september 2019 vervatte besluit op basis van de door hen aangevoerde middelen slechts genoegdoening 
zouden kunnen krijgen indien de Commissie vervolgens zelf een bindende handeling zou vaststellen waarbij 
het Europese burgerschap van bepaalde staatsburgers van het Verenigd Koninkrijk na de terugtrekking ervan 
uit de Unie zou worden gehandhaafd.

Het Gerecht heeft er in dat verband aan herinnerd dat elke instelling volgens artikel 13, lid 2, VEU handelt 
binnen de grenzen van de bevoegdheden die haar in de Verdragen zijn toegedeeld, en vervolgens geconstateerd 
dat geen van de bepalingen van de Verdragen of van het afgeleide recht de Commissie machtigt om bindende 
handelingen vast te stellen die ertoe strekken aan bepaalde categorieën personen het Europees burgerschap 
toe te kennen. Dat wordt bevestigd door het feit dat de Commissie in beginsel, overeenkomstig artikel 17, 
lid 2, VEU, alleen bevoegd is om voorstellen te doen.

Bijgevolg heeft het Gerecht verklaard dat, los van de vraag of de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk 
uit de Unie tot gevolg kon hebben dat alle staatsburgers van het Verenigd Koninkrijk die op het moment van 
die terugtrekking niet de nationaliteit van een lidstaat hadden, het Europees burgerschap verloren, de 
Commissie in dit geval niet bevoegd was om een bindende handeling vast te stellen waarbij het burgerschap 
van de Unie van bepaalde categorieën personen na die terugtrekking werd gehandhaafd, en niet anders kon 
dan weigeren de handeling vast te stellen waar verzoekers om hadden verzocht. Hieruit volgt dat de Commissie 
in geval van nietigverklaring van het in de brief van 11 september 2019 vervatte besluit op basis van de door 
verzoekers aangevoerde middelen kennelijk onbevoegd zou zijn en enkel opnieuw zou kunnen weigeren om 
de handeling vast te stellen waarom verzoekers hebben verzocht. Volgens het Gerecht zouden de verzoekers 
met een dergelijke nietigverklaring dus niet zijn geholpen, zodat zij er geen rechtmatig belang bij hebben om 
deze middelen aan te voeren.

Het Gerecht heeft deze middelen dan ook niet-ontvankelijk verklaard en is tot de slotsom gekomen dat de 
vordering tot nietigverklaring, bij gebreke van enig ontvankelijk middel, zelf ook kennelijk niet-ontvankelijk 
is.

In zijn beschikking Wagenknecht/Europese Raad (T-715/19, EU:T:2020:340) van 17 juli 2020, waartegen hogere 
voorziening25 is ingesteld, heeft het Gerecht het door een lid van de senaat van de Tsjechische Republiek 
ingestelde beroep wegens nalaten, strekkende tot vaststelling dat de Europese Raad op onwettige wijze 
heeft nagelaten een besluit te nemen om de premier van deze lidstaat vanwege een vermeend belangenconflict 
uit te sluiten van bijeenkomsten van de Europese Raad, niet-ontvankelijk en hoe dan ook kennelijk ongegrond 
verklaard.

In casu had Lukáš Wagenknecht (hierna: „verzoeker”), lid van de senaat van de Tsjechische Republiek, de 
Europese Raad op 5 juni 2019 verzocht om de premier van deze lidstaat, Andrej Babiš, uit te sluiten van 
bijeenkomsten van de Europese Raad betreffende de onderhandelingen over de financiële vooruitzichten26. 
Dit verzoek was gebaseerd op het vermeende belangenconflict waarin Andrej Babiš zich naar verluidt bevond 
door persoonlijke en familiale belangen in ondernemingen van de groep Agrofert, die met name actief is in 
de voedingsmiddelensector, voor zover deze ondernemingen subsidies zouden ontvangen die afkomstig zijn 
uit de begroting van de Europese Unie.

25|   Zaak C-504/20 P, Wagenknecht/Europese Raad.

26|  De betrokken onderhandelingen over de financiële vooruitzichten betroffen het meerjarig financieel kader 2021/2027.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:340
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Op 24 juni 2019 heeft de Europese Raad op de uitnodiging tot handelen geantwoord dat, aangezien in het 
VEU27 de samenstelling van de Europese Raad op onaantastbare wijze is vastgelegd, het niet aan hem was 
om te beoordelen wie de vertegenwoordiger van elke lidstaat binnen deze instelling moest zijn, noch om te 
besluiten of het staatshoofd dan wel de regeringsleider uitgenodigd moest worden voor een bijeenkomst 
van de Europese Raad. In die omstandigheden kon de Europese Raad de premier van de Tsjechische Republiek 
niet uitsluiten van de gevraagde bijeenkomsten. Op 2 juli 2019 heeft verzoeker per e-mail om opheldering 
gevraagd naar aanleiding van dit antwoord. Die e-mail is niet beantwoord. Daarop heeft hij krachtens 
artikel 265 VWEU beroep ingesteld strekkende tot vaststelling van een nalaten van de Europese Raad, voor 
zover deze instelling op onwettige wijze zou hebben nagelaten een besluit te nemen in antwoord op de 
uitnodiging tot handelen.

In de eerste plaats heeft het Gerecht eraan herinnerd dat verzoeker, om in zijn beroep wegens nalaten28 
ontvankelijk te zijn, moet aantonen dat hij de adressaat is van de handeling die de betrokken instelling zou 
hebben nagelaten ten aanzien van hem vast te stellen, dan wel dat die handeling hem op soortgelijke wijze 
als de adressaat van een dergelijke handeling rechtstreeks en individueel zou hebben geraakt. Verzoeker 
moet eveneens aantonen dat hij een procesbelang heeft. Het bestaan daarvan veronderstelt dat de uitkomst 
van het beroep in zijn voordeel kan zijn. In casu heeft het Gerecht geconstateerd dat de handeling waarvan 
verzoeker de vaststelling door de Europese Raad heeft gevraagd, geen door deze instelling jegens hem 
vastgestelde handeling zou zijn, maar een besluit dat tot de premier van de Tsjechische Republiek zou zijn 
gericht. Bovendien heeft het Gerecht benadrukt dat verzoeker, ook al beroept hij zich op zijn hoedanigheid 
van lid van de senaat van de Tsjechische Republiek om in het algemeen belang te handelen, moet aantonen 
dat hij een persoonlijk, verkregen en daadwerkelijk belang heeft bij de vaststelling van het beweerde nalaten 
van de Europese Raad. Aangezien verzoeker een dergelijk belang niet heeft aangetoond, was hoe dan ook 
niet voldaan aan de voorwaarde dat de gevorderde maatregelen hem rechtstreeks en individueel raken.

In de tweede plaats heeft het Gerecht eraan herinnerd dat artikel 265 VWEU betrekking heeft op het nalaten 
om een beslissing te nemen of een standpunt te bepalen, en niet op de vaststelling van een andere handeling 
dan die welke de belanghebbenden zouden hebben gewenst of noodzakelijk zouden hebben geacht. Het 
Gerecht heeft aldus geoordeeld dat het door verzoeker ingesteld beroep wegens nalaten niet-ontvankelijk 
was, omdat de Europese Raad in duidelijke bewoordingen had uitgelegd waarom hij niet kon handelen op 
de van hem verlangde wijze. Deze standpuntbepaling beëindigde het nalaten en een dergelijke weigering 
vormde een handeling waartegen kon worden opgekomen met een beroep tot nietigverklaring29. Verzoeker 
heeft een dergelijk beroep niet willen instellen. Voorts heeft het Gerecht aangegeven dat de e-mail van 
verzoeker van 2 juli 2019 niet kan worden beschouwd als een nieuwe uitnodiging tot handelen ten aanzien 
waarvan de Europese Raad vervolgens zou hebben nagelaten te handelen.

In de derde plaats heeft het Gerecht hieraan toegevoegd dat het beroep hoe dan ook kennelijk ongegrond 
was. Het heeft opgemerkt dat de Europese Raad geen handelingsvrijheid heeft wanneer de staatshoofden 
of de regeringsleiders van lidstaten worden uitgenodigd om bijeenkomsten van de Europese Raad bij te 
wonen30. Het valt immers onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten om nationale maatregelen te 

27|  Overeenkomstig artikel 15, lid 2, VEU.

28|  Het beroep wegens nalaten is vastgelegd in artikel 265 VWEU, dat in de derde alinea bepaalt: „Iedere natuurlijke of rechtspersoon 
kan onder de in de voorgaande alinea’s vastgestelde voorwaarden bij het Hof zijn bezwaren indienen tegen het feit dat een der 
instellingen, organen of instanties van de Unie heeft nagelaten te zijnen aanzien een andere handeling te verrichten dan het geven 
van een aanbeveling of een advies.”

29|  Krachtens artikel 263 VWEU.

30|  Overeenkomstig artikel 15, lid 2, VEU.
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treffen – grondwettelijke maatregelen daaronder begrepen – aan de hand waarvan kan worden bepaald of 
deze lidstaten op bijeenkomsten van de Europese Raad moeten worden vertegenwoordigd door hun 
staatshoofden of door hun regeringsleiders, en of er in voorkomend geval redenen zijn die een van deze 
personen kunnen beletten om zijn lidstaat te vertegenwoordigen. Deze vaststelling geldt te meer daar de 
Unie verplicht is om de nationale identiteit van de lidstaten, die besloten ligt in hun politieke en constitutionele 
basisstructuren, te eerbiedigen31. Het Gerecht heeft dan ook geoordeeld dat duidelijk was dat de Europese 
Raad met zijn weigering om gevolg te geven aan de uitnodiging tot handelen geenszins artikel 265, derde 
alinea, VWEU heeft geschonden, los van de vraag of de vertegenwoordiger van de Tsjechische Republiek in 
een belangenconflict was verwikkeld.

In de vierde en laatste plaats heeft het Gerecht, wat de beweringen aangaande het vermeende belangenconflict 
van de premier van de Tsjechische Republiek betreft, eraan herinnerd dat de rechtmatigheid van de betalingen 
die de Unie verricht uit hoofde van de middelen die in haar naam en voor haar rekening aan de lidstaten 
worden overgemaakt, onder de op die middelen toepasselijke regeling van de Unie valt.

In zijn arrest van 15 oktober 2020, Coppo Gavazzi e.a./Parlement (T-389/19–T-394/19, T-397/19, T-398/19, 
T-403/19, T-404/19, T-406/19, T-407/19, T-409/19–T-414/19, T-416/19–T-418/19, T-420/19–T-422/19, 
T-425/19–T-427/19, T-429/19–T-432/19, T-435/19, T-436/19, T-438/19–T-442/19, T-444/19–T-446/19, T-448/19, 
T-450/19–T-454/19, T-463/19 en T-465/19, EU:T:2020:494), heeft het Gerecht (uitgebreide kamer) zich uitgesproken 
over de besluiten van het Europees Parlement om op grond van nationaal besluit nr. 14/201832 het pensioen 
van een aantal in Italië gekozen voormalige leden van het Europees Parlement (of dat van hun overlevende 
echtgenoten) met ingang van 1 januari 2019 te verlagen. 

Maria Teresa Coppo Gavazzi en verschillende andere natuurlijke personen – in Italië gekozen voormalige 
leden van het Europees Parlement of hun overlevende echtgenoten (hierna: „verzoekers”) – ontvangen een 
ouderdoms- of een overlevingspensioen.

In januari 2019 heeft het Parlement verzoekers meegedeeld dat het verplicht was besluit nr. 14/2008 toe te 
passen en bijgevolg hun pensioenbedragen te herberekenen, met name overeenkomstig de bepalingen van 
de regeling inzake de kosten en vergoedingen van de leden van het Europees Parlement (hierna: „regeling 
KVL”), waarbij de „regel van het gelijke pensioen” is ingevoerd33. Krachtens deze regel moeten de hoogte en 
de voorwaarden van het voorlopige pensioen gelijk zijn aan die van het pensioen van de leden van de tweede 
kamer van de lidstaat waarvoor het betrokken lid van het Europees Parlement gekozen is. Bij verschillende 
nota’s van 11 april 2019 en het eindbesluit van 11 juni 201934 (hierna tezamen: „bestreden besluiten”) van 
het directoraat-generaal Financiën van het Parlement (hierna: „auteur van de bestreden besluiten”) zijn 
verzoekers dus ervan in kennis gesteld dat het bedrag van hun pensioen overeenkomstig de „regel van het 
gelijke pensioen” van de regeling KVL en besluit nr. 14/20018 zou worden aangepast ten belope van de 
verlaging van de soortgelijke pensioenen die de kamer van afgevaardigden in Italië uitkeert aan de voormalige 
leden van het nationale parlement. In de bestreden besluiten werd ook vermeld dat het pensioen van 
verzoekers vanaf april 2019 zou worden aangepast, en wel met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019.

31|  Overeenkomstig artikel 4, lid 2, VEU.

32|  Besluit van 12 juli 2018 van de Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (bureau van het voorzitterschap van de kamer van 
afgevaardigden, Italië) (hierna: „besluit nr. 14/2018”). De rechtmatigheid van dit besluit wordt thans onderzocht door de Consiglio 
di giurisdizione della Camera dei deputati (raad voor jurisdictie van de kamer van afgevaardigden, Italië).

33|  Artikel 2, lid 1, van bijlage III bij deze regeling.

34|  Het eindbesluit betreft uitsluitend Florio, verzoeker in zaak T-465/19.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:494
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Verzoekers hebben beroepen tot nietigverklaring van deze besluiten ingesteld. In het kader daarvan beriepen 
zij zich met name op onbevoegdheid van de auteur ervan, het ontbreken van een rechtsgrondslag, onjuiste 
rechtsopvatting met betrekking tot de kwalificatie van besluit nr. 14/2018 en schending van verschillende 
algemene beginselen van het Unierecht.

Het Gerecht heeft deze beroepen verworpen.

Wat in de eerste plaats de grenzen van zijn bevoegdheid betreft in het kader van een beroep tot nietigverklaring35, 
heeft het Gerecht gepreciseerd dat het niet bevoegd is om uitspraak te doen over de rechtmatigheid van 
besluit nr. 14/2018, aangezien het gaat om een handeling van een nationale autoriteit. Het Gerecht heeft 
opgemerkt dat het wel bevoegd is om te onderzoeken of artikel 75 van de uitvoeringsbepalingen van het 
Statuut van de leden van het Europees Parlement, betreffende onder meer de ouderdomspensioenen36 
(hierna: „uitvoeringsbepalingen”), en de bepalingen van de regeling KVL, waarbij de „regel van het gelijke 
pensioen”37 is ingevoerd, in strijd zijn met de hogere rechtsnormen van het Unierecht. Het Gerecht heeft 
daaraan toegevoegd dat het kan onderzoeken of de bestreden besluiten en de toepassing door het Parlement 
van de bepalingen van besluit nr. 14/2018 op grond van de regel van het gelijke pensioen in overeenstemming 
zijn met het Unierecht.

In de tweede plaats heeft het Gerecht zich gebogen over het middel betreffende de onbevoegdheid van de 
auteur van de bestreden besluiten. Het herinnert eraan dat het Bureau van het Parlement een algemene 
bevoegdheid heeft inzake financiële aangelegenheden die de leden betreffen.38 Aan de administratie van 
het Parlement kan dus de bevoegdheid worden verleend om individuele besluiten te nemen over financiële 
aangelegenheden die de leden betreffen, aangezien het Bureau van deze instelling de grenzen en voorwaarden 
voor de uitoefening van deze bevoegdheid heeft vastgesteld. Gelet op deze bevoegdheidsverdeling heeft 
het Gerecht erop gewezen dat het Parlement zijn administratie de bevoegdheid kan verlenen individuele 
besluiten inzake pensioenrechten en de vaststelling van het pensioenbedrag te nemen. Bijgevolg is het 
Gerecht tot de slotsom gekomen dat de auteur van de bestreden besluiten, in zijn hoedanigheid van 
gesubdelegeerd ordonnateur voor begrotingsaangelegenheden met betrekking tot de ouderdomspensioenen, 
bevoegd was om de bestreden besluiten vast te stellen.

In de derde plaats heeft het Gerecht het middel inzake onjuiste toepassing van artikel 75 van de 
uitvoeringsbepalingen afgewezen en geoordeeld dat het Parlement zich voor de vaststelling van de bestreden 
besluiten terecht op deze bepaling en op de „regel van het gelijke pensioen” heeft beroepen. Zo heeft het 
Gerecht allereerst opgemerkt dat de „regel van het gelijke pensioen” op verzoekers van toepassing blijft, in 
afwijking van de regels van de uitvoeringsbepalingen, volgens welke de regeling KVL is ingetrokken op de 
dag dat het Statuut van de leden in werking is getreden, namelijk op 14 juli 200939. Vervolgens heeft het 
Gerecht erop gewezen dat de twee leden van artikel 75 van de uitvoeringsbepalingen weliswaar betrekking 
hebben op het recht op ouderdomspensioen van voormalige leden van het Europees Parlement, maar dat 
hun respectieve werkingssferen verschillen.

35|  Artikel 263 VWEU.

36|  Bij besluiten van 19 mei en 9 juli 2008 heeft het Bureau van het Parlement de uitvoeringsbepalingen van het Statuut van de leden 
van het Europees Parlement vastgesteld (PB 2009, C 159, blz. 1).

37|  Artikel 2, lid 1, van bijlage III bij regeling KVL.

38|  Op grond van artikel 25, lid 3, van het reglement van orde van het Parlement.

39|  Artikel 74, gelezen in samenhang met artikel 75 van de uitvoeringsbepalingen.
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Artikel 75, lid 1, eerste alinea, van de uitvoeringsbepalingen is namelijk van toepassing op voormalige leden 
die reeds vóór de datum van inwerkingtreding van het Statuut van de leden, dat wil zeggen vóór 14 juli 2009, 
hun ouderdomspensioen genoten, en die na deze datum blijven vallen onder de pensioenregeling die is 
ingevoerd bij bijlage III bij de regeling KVL (hierna: „bijlage III”). Wat de situatie van deze leden betreft, heeft 
het Gerecht opgemerkt dat het Parlement op grond van de „regel van het gelijke pensioen” verplicht is de 
hoogte en de voorwaarden van het ouderdomspensioen van een voormalig lid van het Europees Parlement 
te bepalen op basis van die welke in het toepasselijke nationale recht zijn vastgesteld, in casu op grond van 
de regels van besluit nr. 14/2018. Deze verplichting rust op het Parlement, dat geen ruimte heeft voor een 
autonome berekeningswijze, gedurende de gehele periode waarin de ouderdomspensioenen worden 
uitgekeerd, onder voorbehoud van naleving van de hogere normen van het Unierecht, met inbegrip van de 
algemene rechtsbeginselen en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: „Handvest”). 
Voorts heeft het Gerecht vastgesteld dat de verlaging van het bedrag van de pensioenen overeenkomstig 
deze regels geen afbreuk doet aan de opgebouwde pensioenrechten van de rechthebbenden, aangezien 
noch artikel 75, lid 1, eerste alinea, noch bijlage III waarborgt dat het bedrag van deze pensioenen onveranderlijk 
is. Volgens het Gerecht mogen de in artikel 75 vermelde opgebouwde pensioenrechten immers niet worden 
verward met een vermeend recht op een vast pensioenbedrag.

Artikel 75, lid 2, van de uitvoeringsbepalingen is daarentegen van toepassing op voormalige leden die pas 
na de datum van inwerkingtreding van het Statuut van de leden hun eerste ouderdomspensioen hebben 
ontvangen, en waarborgt dat de vóór die datum opgebouwde pensioenrechten in stand blijven.40 Het Gerecht 
heeft echter opgemerkt dat deze bepaling41, die duidelijk onderscheid maakt tussen „opgebouwde 
pensioenrechten” en „pensioenen”, niet waarborgt dat het bedrag van dat pensioen onveranderlijk is, in die 
zin dat dit bedrag niet zou kunnen worden herzien. Voorts heeft het Gerecht benadrukt dat de twee vereisten 
waaraan voormalige Parlementsleden moeten voldoen om hun ouderdomspensioen te kunnen genieten42, 
enkel ertoe strekken voorwaarden te stellen aan de daadwerkelijke betaling van die pensioenen, zonder 
echter te waarborgen dat het bedrag ervan onveranderlijk is. Bovendien gelden deze twee vereisten uitsluitend 
voor verzoekers en niet voor het Parlement.

In de vierde en laatste plaats heeft het Gerecht het middel inzake schending van verschillende algemene 
beginselen van het Unierecht en het Handvest afgewezen. Allereerst heeft het benadrukt dat het Parlement 
verplicht is de pensioenen van voormalige Italiaanse leden van het Europees Parlement te berekenen en in 
voorkomend geval te actualiseren rekening houdend met de gevolgen van besluit nr. 14/2018, tenzij de 
toepassing van dat besluit zou leiden tot schending van het Handvest43 of deze algemene beginselen. Wat 
vervolgens de schending van het rechtszekerheidsbeginsel betreft, heeft het Gerecht erkend dat de bestreden 
besluiten terugwerkende kracht hadden, met name tot vóór de datum van vaststelling ervan, namelijk tot 
1 januari 2019. Het Gerecht heeft evenwel benadrukt dat dit wordt verklaard door de verplichting van het 
Parlement om de „regel van het gelijke pensioen” toe te passen.44 Op grond van deze regel en dus van de 
bepalingen van besluit nr. 14/2018 konden verzoekers namelijk vanaf die datum geen aanspraak meer maken 
op hun pensioen zoals dat vóór die datum was berekend. Met betrekking tot de grief inzake schending van 
het beginsel van bescherming van het gewettigd vertrouwen heeft het Gerecht opgemerkt dat het Parlement 

40|  Artikel 75, lid 2, eerste zin, van de uitvoeringsbepalingen.

41|  Artikel 75, lid 2, tweede zin, van de uitvoeringsbepalingen.

42|  Zij moeten namelijk voldoen aan de relevante bepalingen van het toepasselijke nationale recht inzake toekenning van het 
ouderdomspensioen en een verzoek om betaalbaarstelling van dat pensioen hebben ingediend.

43|  Artikel 51, lid 1.

44|  Deze regel is vastgesteld in artikel 2, lid 1, van bijlage III bij de regeling KVL.
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niet is afgeweken van de nauwkeurige en onvoorwaardelijke toezegging die het aan verzoekers had gedaan 
toen zij zich bij de pensioenregeling van bijlage III aansloten, namelijk dat het hun een pensioen waarborgde 
dat „gelijk” is aan dat van de nationale leden.

Wat voorts de grief inzake schending van het eigendomsrecht45 betreft, heeft het Gerecht opgemerkt dat 
het Parlement verzoekers met de verlaging van hun pensioenbedrag geen deel van hun pensioenrechten 
heeft ontnomen, noch de inhoud van die rechten heeft gewijzigd. Vervolgens is het Gerecht tot de slotsom 
gekomen dat deze beperking van het eigendomsrecht van verzoekers gerechtvaardigd is, met name gelet 
op de vereisten van het Handvest. In dat verband heeft het Gerecht opgemerkt dat het eigendomsrecht niet 
aldus kan worden uitgelegd dat het een recht op een pensioen van een bepaald bedrag doet ontstaan. 
Daarnaast heeft het Gerecht benadrukt dat deze bij wet vastgestelde beperking kan worden gerechtvaardigd 
door, ten eerste, de door besluit nr. 14/2018 nagestreefde doelstelling van algemeen belang, namelijk de 
rationalisering van de overheidsuitgaven in een context van begrotingsdiscipline, welke doelstelling in de 
rechtspraak reeds is erkend als rechtvaardiging voor een aantasting van de grondrechten, en, ten tweede, 
het in bijlage III uitdrukkelijk vermelde legitieme doel om aan verzoekers pensioenen toe te kennen die even 
hoog zijn en onder dezelfde voorwaarden worden uitgekeerd als die van de leden van de kamer van 
afgevaardigden.

Wat ten slotte de schending van het gelijkheidsbeginsel betreft, heeft het Gerecht het argument afgewezen 
dat het Parlement verzoekers in strijd met dit beginsel heeft gelijkgesteld met voormalige leden van de kamer 
van afgevaardigden. In dat verband heeft het Gerecht vastgesteld dat verzoekers niet hebben aangetoond 
dat hun situatie fundamenteel verschilt van die van voormalige leden van de kamer van afgevaardigden. 
Voorts heeft het Gerecht het argument afgewezen dat het Parlement verzoekers anders heeft behandeld 
dan andere – in Frankrijk of Luxemburg gekozen – voormalige leden van het Europees Parlement, die eveneens 
onder de pensioenregeling van bijlage III46 vallen. Het heeft geoordeeld dat verzoekers zich niet in dezelfde 
situatie bevinden als andere – in Frankrijk of Luxemburg gekozen – voormalige leden van het Europees 
Parlement, met name omdat de pensioenen van die leden niet onder de Italiaanse rechtsregels vallen, maar 
onder andere specifiek voor hen geldende nationale regels. 

Bij zijn beschikking van 15 december 2020, Junqueras i Vies/Parlement (T-24/20, EU:T:2020:601), heeft het 
Gerecht het beroep van Oriol Junqueras i Vies (hierna: „verzoeker”) tegen de vaststelling van het Europees 
Parlement dat zijn zetel vacant was, niet-ontvankelijk verklaard. Deze Catalaanse politicus was in Spanje in 
het kader van een tegen hem ingeleide strafprocedure in voorlopige hechtenis genomen wegens zijn deelname 
aan de organisatie van het referendum over zelfbeschikking dat in 2017 was gehouden in de autonome 
gemeenschap Catalonië. Tijdens de procesfase van die procedure is hij bij de verkiezingen van 26 mei 2019 
verkozen in het Europees Parlement.

Na het arrest van 14 oktober 2019 waarbij de Tribunal Supremo (hoogste rechterlijke instantie, Spanje) de 
betrokkene een vrijheidsstraf van dertien jaar heeft opgelegd en hem voor dezelfde periode volstrekt 
onbekwaam heeft verklaard om ambten en openbare functies uit te oefenen, heeft de Junta Electoral Central 
(centrale kiescommissie van Spanje) verzoeker onverkiesbaar verklaard. Bovendien heeft de Tribunal Supremo 
bij beschikking van 9 januari 2020 vastgesteld dat, gelet op het arrest van het Hof van 19 december 2019, 

45|  Artikel 17, lid 1, van het Handvest.

46|  Vastgesteld bij bijlage III bij de regeling KVL.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:601
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Junqueras Vies47, er geen reden meer was om het Parlement te verzoeken om opheffing van de immuniteit 
die verzoeker als lid van het Europees Parlement zou hebben genoten, met name op grond dat, op het 
moment dat verzoeker was verkozen, de op hem betrekking hebbende strafprocedure was beëindigd en de 
beraadslaging was begonnen. De Tribunal Supremo heeft erop gewezen dat verzoeker de hoedanigheid van 
lid van het Europees Parlement heeft verkregen op het moment dat de strafprocedure zich reeds in de 
mondelinge fase bevond, zodat hij zich niet op immuniteit kon beroepen om de voortzetting van dat proces 
te verhinderen. Daarnaast heeft een lid van het Europees Parlement intussen namens verzoeker de voorzitter 
van het Parlement verzocht om op grond van artikel 8 van het Reglement dringende maatregelen te nemen 
om de immuniteit van verzoeker te bevestigen en te weigeren zijn zetel vacant te verklaren.

Tijdens de plenaire vergadering van 13 januari 2020 heeft de voorzitter van het Parlement meegedeeld dat 
het Parlement naar aanleiding van het voornoemde besluit van de Junta Electoral Central en de voornoemde 
beschikking van de Tribunal Supremo had geconstateerd dat verzoekers zetel vacant was.

Verzoeker heeft bij het Gerecht beroep ingesteld tot nietigverklaring van zowel de mededeling van de 
voorzitter van het Parlement dat zijn zetel vacant was als de vermeende afwijzing door deze laatste van het 
verzoek van een lid van het Europees Parlement om het initiatief te nemen om verzoekers immuniteit te 
bevestigen.

Het Gerecht heeft vastgesteld dat geen van deze twee handelingen als een voor beroep vatbare handeling 
kan worden beschouwd, en heeft het beroep van verzoeker bijgevolg niet-ontvankelijk verklaard.

Wat in de eerste plaats de mededeling van de voorzitter van het Parlement betreft dat verzoekers zetel 
vacant was, heeft het Gerecht erop gewezen dat het Parlement niet bevoegd is om toezicht uit te oefenen 
op het besluit van de autoriteiten van een lidstaat waarbij overeenkomstig het nationale recht het verval van 
het mandaat van een lid van het Europees Parlement is vastgesteld, noch op de daaruit voortvloeiende 
vacantverklaring van de zetel, aangezien de nationale autoriteiten de instelling enkel meedelen dat de zetel 
vacant is. Het Gerecht heeft hieraan toegevoegd dat het Parlement evenmin kan weigeren rekening te houden 
met de vaststelling dat die zetel vacant is.

De voorzitter van het Parlement heeft deze instelling tijdens de plenaire vergadering van 13 januari 2020 
dus enkel ingelicht over een reeds bestaande rechtspositie die uitsluitend voortvloeide uit de besluiten van 
de Spaanse autoriteiten. Aangezien die constatering een louter informatieve handeling is, is deze niet vatbaar 
voor een beroep tot nietigverklaring.

Voorts heeft het Gerecht eraan herinnerd dat de controle op de naleving door de nationale autoriteiten van 
de in het nationale recht vastgelegde procedures en van het Unierecht niet toekomt aan het Parlement maar 
aan de Spaanse rechterlijke instanties en, in voorkomend geval, aan het Hof van Justitie, wanneer dit dient 
te oordelen over een beroep wegens niet-nakoming tegen de lidstaat waartoe die autoriteiten behoren.

In de tweede plaats heeft het Gerecht met betrekking tot de vermeende afwijzing door de voorzitter van het 
Europees Parlement van het verzoek om het initiatief te nemen om verzoekers immuniteit te bevestigen, 
opgemerkt dat het hierbij in feite gaat om een niet-bestaande handeling, zodat de daartegen gerichte 
vordering tot nietigverklaring niet-ontvankelijk moet worden verklaard. Dit verzoek is immers noch uitdrukkelijk 
noch impliciet afgewezen door de voorzitter van het Parlement. Volgens het Gerecht vormt het ontbreken 
van een uitdrukkelijk antwoord op dat verzoek geen impliciet besluit tot afwijzing ervan, aangezien er in het 

47|  Het arrest van het Hof van 19 december 2019, Junqueras Vies (C-502/19, EU:C:2019:1115), is gewezen op het verzoek om een prejudiciële 
beslissing dat door de Tribunal Supremo (hoogste rechterlijke instantie, Spanje) was ingediend in het kader van een beroep dat 
Junqueras i Vies bij deze laatste rechterlijke instantie had ingesteld en waarbij hij zich beriep op de immuniteiten waarin artikel 9 
van het Protocol (nr. 7) betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie (PB 2012, C 326, blz. 266) voorziet.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2019:1115


282 Jaarverslag 2020 | Gerechtelijke werkzaamheden

onderhavige geval geen sprake was van een termijn na afloop waarvan een stilzwijgend besluit werd geacht 
te zijn genomen, en evenmin van uitzonderlijke omstandigheden die de conclusie wettigden dat een dergelijk 
besluit bestond.

Het Gerecht heeft er tevens op gewezen dat de initiatieven die de voorzitter van het Parlement op grond van 
artikel 8 van het Reglement kan nemen, hoe dan ook adviezen zijn die niet bindend zijn voor de nationale 
autoriteiten tot wie zij zijn gericht. Bovendien volgt uit de bewoordingen van dat artikel dat de voorzitter van 
het Parlement geenszins verplicht is om een initiatief te nemen om de immuniteit van een lid van het Europees 
Parlement te bevestigen en dat hij dienaangaande over een discretionaire bevoegdheid beschikt, zelfs 
wanneer dat lid onder kennelijke schending van zijn voorrechten en immuniteiten zou worden aangehouden 
of van zijn bewegingsvrijheid zou worden beroofd. Deze discretionaire bevoegdheid sluit uit dat verzoeker 
het recht zou hebben om van de voorzitter van het Parlemente eisen dat deze met spoed een initiatief neemt 
om zijn immuniteit te bevestigen. Bijgevolg kan de vermeende afwijzing door de voorzitter van het Parlement 
van het verzoek van een lid van het Europees Parlement om het initiatief te nemen om verzoekers immuniteit 
te bevestigen niet worden aangemerkt als een aanvechtbare handeling waartegen beroep tot nietigverklaring 
kan worden ingesteld.
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III. Mededingingsregels voor ondernemingen

1. Bijdragen op het gebied van artikel 101 VWEU

Bij zijn arresten van 5 oktober 2020, Casino, Guichard-Perrachon en AMC/Commissie (T-249/17, EU:T:2020:458), 
waartegen hogere voorziening48 is ingesteld, Intermarché Casino Achats/Commissie (T-254/17, niet gepubliceerd, 
EU:T:2020:459), waartegen hogere voorziening49 is ingesteld, en Les Mousquetaires en ITM Entreprises/
Commissie (T-255/17, EU:T:2020:460), waartegen eveneens hogere voorziening50 is ingesteld, heeft het 
Gerecht (uitgebreide kamer) uitspraak gedaan in een zaak waarin de Europese Commissie, na inlichtingen 
te hebben ontvangen over de uitwisseling van informatie tussen verschillende ondernemingen en 
ondernemingsverenigingen in de sector van de levensmiddelen- en niet-levensmiddelendistributie, in februari 
2017 een reeks besluiten heeft vastgesteld waarbij zij meerdere ondernemingen gelastte zich aan inspecties 
te onderwerpen51 (hierna: „inspectiebesluiten”). Deze besluiten zijn vastgesteld op grond van artikel 20, 
leden 1 en 4, van verordening nr. 1/2003 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels52, dat de 
bevoegdheden van de Commissie inzake inspecties vastlegt. 

In het kader van haar inspecties heeft de Commissie met name de kantoren van de betrokken ondernemingen 
bezocht en er kopieën gemaakt van de inhoud van de computers. Verschillende geïnspecteerde ondernemingen53 
hebben beroepen tot nietigverklaring van deze besluiten ingesteld omdat zij bedenkingen hadden bij de 
inspectiebesluiten en het verloop van de inspecties. Ter staving van hun beroepen hebben de verzoekende 
ondernemingen met name een exceptie van onwettigheid van artikel 20 van verordening nr. 1/2003, schending 
van de verplichting om inspectiebesluiten te motiveren, en schending van hun recht op de onschendbaarheid 
van de woning opgeworpen. Sommige verzoeksters hebben ook de rechtmatigheid betwist van de inbeslagneming 
en het kopiëren van gegevens uit de persoonlijke levenssfeer van hun werknemers en bestuurders en van 
de weigering om deze gegevens terug te geven.54

48|  Zaak C-690/20 P, Casino, Guichard-Perrachon en AMC/Commissie.

49|  Zaak C-693/20 P, Intermarché Casino Achats/Commissie. 

50|  Zaak C-682/20 P, Les Mousquetaires en ITM Entreprises/Commissie en Raad.

51|  In zaak T-249/17 gaat het om besluit C(2017) 1054 final van de Commissie van 9 februari 2017, waarbij Casino, Guichard-Perrachon 
en alle vennootschappen die direct of indirect onder hun zeggenschap staan, wordt gelast zich aan een inspectie te onderwerpen 
(zaak AT.40466 – Tute 1). In zaak T-254/17 (niet gepubliceerd) gaat het om besluit C(2017) 1056 final van de Commissie van  
9 februari 2017, waarbij Intermarché Casino Achats en alle vennootschappen die direct of indirect onder haar zeggenschap staan, 
wordt gelast zich aan een inspectie te onderwerpen (zaak AT.40466 – Tute 1). In zaak T-255/17 gaat het, primair, om besluit C(2017) 1361 
final van de Commissie van 21 februari 2017, waarbij Les Mousquetaires en alle vennootschappen die direct of indirect onder haar 
zeggenschap staan, wordt gelast zich aan een inspectie te onderwerpen (zaak AT.40466 – Tute 1), en besluit C(2017) 1360 final van 
de Commissie van 21 februari 2017 betreffende dezelfde ondernemingen (zaak AT.40467 – Tute 2) en, subsidiair, om besluit C(2017) 1057 
final van de Commissie van 9 februari 2017, waarbij Intermarché en alle vennootschappen die direct of indirect onder haar zeggenschap 
staan, wordt gelast zich aan een inspectie te onderwerpen (zaak AT.40466 – Tute 1), en besluit C(2017) 1061 final van de Commissie 
van 9 februari 2017 betreffende dezelfde ondernemingen (zaak AT.40467 – Tute 2). 

52|  Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 
[101] en [102 VWEU] (PB 2003, L 1, blz. 1).

53|  De verzoekende ondernemingen zijn Casino, Guichard-Perrachon en Achats Marchandises Casino SAS (AMC) (zaak T-249/17); 
Intermarché Casino Achats (zaak T-254/17) en Les Mousquetaires en ITM Entreprises (zaak T-255/17).

54|  Het gaat om Les Mousquetaires en ITM Entreprises in zaak T-255/17.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:458
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:459
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:460
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Deze laatste betwisting, die in zaak T-255/17 aan de orde is, is door het Gerecht niet-ontvankelijk verklaard. 
In zijn redenering heeft het Gerecht benadrukt dat elke onderneming verplicht is toe te zien op de bescherming 
van de personen die zij tewerkstelt en op de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer, met name wat 
de verwerking van persoonsgegevens betreft. Een geïnspecteerde onderneming kan de Commissie dan ook 
verzoeken om bepaalde gegevens die de persoonlijke levenssfeer van haar werknemers of bestuurders 
kunnen aantasten, niet in beslag te nemen, of de Commissie om teruggave van die gegevens verzoeken. 
Wanneer een onderneming zich op de bescherming van het recht op eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer van haar werknemers of haar bestuurders beroept om zich te verzetten tegen de inbeslagneming 
van computerapparatuur of communicatiemiddelen en tegen het kopiëren van de gegevens die daarop staan, 
heeft het besluit waarbij de Commissie dat verzoek afwijst dus rechtsgevolgen voor deze onderneming. 
Aangezien verzoeksters geen voorafgaand verzoek tot bescherming hadden ingediend, konden de inbeslagneming 
van de betrokken apparatuur en het kopiëren van de gegevens daarop in casu echter niet leiden tot een voor 
beroep vatbaar besluit waarbij de Commissie dat verzoek om bescherming zelfs maar impliciet zou hebben 
afgewezen. Bovendien werd het verzoek om teruggave van de betrokken privégegevens volgens het Gerecht 
niet voldoende nauwkeurig geformuleerd om de Commissie in staat te stellen dienaangaande een nuttig 
standpunt in te nemen, met als gevolg dat verzoeksters op de datum waarop zij het beroep instelden, geen 
antwoord van de Commissie hadden ontvangen dat een voor beroep vatbare handeling kon vormen.

Wat de gegrondheid van de beroepen betreft, heeft het Gerecht, na te hebben herinnerd aan de regels en 
beginselen die het kader vormen voor inspectiebesluiten van de Commissie in het mededingingsrecht, de 
inspectiebesluiten waarop de beroepen van verzoeksters betrekking hebben, gedeeltelijk nietig verklaard.

In de eerste plaats heeft het Gerecht de exceptie van onwettigheid van artikel 20, leden 1 en 4, van verordening 
nr. 1/2003 verworpen. Die leden hebben respectievelijk betrekking op de algemene bevoegdheid van de 
Commissie om inspecties uit te voeren en op de verplichting van de ondernemingen en ondernemersverenigingen 
om zich aan deze inspecties te onderwerpen wanneer die bij besluit worden gelast. Ter ondersteuning van 
de exceptie van onwettigheid hebben verzoeksters in elk van de zaken schending van het recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte aangevoerd. In de zaken T-249/17 en T-254/17 is ook schending van het 
beginsel van „equality of arms” en van de rechten van de verdediging aangevoerd. 

Wat de grief inzake schending van het recht op een doeltreffende voorziening in rechte betreft, heeft het 
Gerecht eraan herinnerd dat dit door artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 
(hierna: „Handvest”) gewaarborgde recht overeenkomt met dat van artikel 6, lid 1, en artikel 13 van het 
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: „EVRM”), zodat 
met deze laatste bepalingen en de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: 
„EHRM”) rekening moet worden gehouden bij de uitlegging en de toepassing van die bepaling van het 
Handvest.55 Volgens de rechtspraak van het EHRM veronderstelt het recht op een doeltreffende voorziening 
in rechte dat aan vier voorwaarden wordt voldaan: een doeltreffend rechterlijk toezicht in feite en in rechte 
(voorwaarde inzake doeltreffendheid), de mogelijkheid voor de justitiabele om in geval van onrechtmatigheid 
passend herstel te verkrijgen (voorwaarde inzake efficiëntie), de gegarandeerde toegang tot een rechtsmiddel 
(voorwaarde inzake zekerheid) en rechterlijk toezicht binnen een redelijke termijn (voorwaarde inzake redelijke 
termijn). Dienaangaande blijkt uit het onderzoek van het Gerecht dat het systeem voor de controle op het 
verloop van inspecties, dat bestaat uit alle rechtsmiddelen die ter beschikking staan van de geïnspecteerde 
ondernemingen56, aan deze vier voorwaarden voldoet. Bijgevolg heeft het Gerecht de grief inzake schending 
van het recht op een doeltreffende voorziening in rechte ongegrond verklaard.

55|  Artikel 52 van het Handvest en de toelichting bij dit artikel.

56|  Beroep tot nietigverklaring, vordering in kort geding en beroep wegens niet-contractuele aansprakelijkheid. 
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De grief inzake schending van het beginsel van „equality of arms” en van de rechten van de verdediging is 
afgewezen op basis van vaste rechtspraak volgens welke aan de Commissie in het stadium van het vooronderzoek 
niet de verplichting kan worden opgelegd om de aanwijzingen mee te delen die rechtvaardigen dat een 
inspectie plaatsvindt bij een onderneming die van een mededingingsverstorende praktijk wordt verdacht. 
Een dergelijke verplichting zou immers afbreuk doen aan het door de rechtspraak gevestigde evenwicht 
tussen het waarborgen van de efficiëntie van het onderzoek en het waarborgen van de rechten van verdediging 
van de onderneming.

In de tweede plaats heeft het Gerecht er in het kader van het onderzoek van het middel inzake schending 
van de motiveringsplicht aan herinnerd dat inspectiebesluiten de vermoedens moeten vermelden die de 
Commissie voornemens is te verifiëren, te weten de zaken die worden onderzocht en de gegevens waarop 
de inspectie betrekking moet hebben (beschrijving van de vermoedelijke inbreuk, dat wil zeggen van de 
veronderstelde betrokken markt, de aard van de vermoede mededingingsbeperkingen en de sectoren waarop 
de gestelde inbreuk betrekking heeft). Deze specifieke motiveringsplicht heeft tot doel om duidelijk te maken 
dat de inspectie gerechtvaardigd is en om de betrokken ondernemingen in staat te stellen inzicht te krijgen 
in de omvang van hun verplichting tot medewerking, en tegelijkertijd om de rechten van de verdediging te 
waarborgen. In elk van de zaken heeft het Gerecht met name vastgesteld dat uit de inspectiebesluiten in 
detail bleek dat de Commissie meende over voldoende ernstige aanwijzingen te beschikken om 
mededingingsverstorende praktijken te vermoeden.

In de derde plaats heeft het Gerecht met betrekking tot het middel inzake schending van het recht op de 
onschendbaarheid van de woning opgemerkt dat de Unierechter, om zich ervan te vergewissen dat een 
inspectiebesluit niet willekeurig is, moet nagaan of de Commissie over voldoende ernstige aanwijzingen 
beschikte om een inbreuk op de mededingingsregels door de betrokken onderneming te vermoeden.

Teneinde dit onderzoek te kunnen verrichten, heeft het Gerecht de Commissie door middel van maatregelen 
tot organisatie van de procesgang verzocht om de documenten over te leggen die de aanwijzingen bevatten 
die de inspecties rechtvaardigden. De Commissie heeft binnen de gestelde termijn aan dit verzoek voldaan. 
Een „aanvullend antwoord” van de Commissie, dat andere documenten met dergelijke aanwijzingen bevatte, 
is evenwel buiten beschouwing gelaten omdat een geldige verantwoording voor de te late overlegging ervan 
ontbrak.

Wat de vorm betreft van de aanwijzingen die de inspectiebesluiten rechtvaardigden, heeft het Gerecht 
benadrukt dat indien voor de aanwijzingen die vóór een inspectie zijn verkregen dezelfde formele regels 
golden als voor het verzamelen van bewijzen van een inbreuk in het kader van een lopend onderzoek, de 
Commissie de regels zou moeten naleven die gelden voor haar onderzoeksbevoegdheden, terwijl er formeel 
gezien nog geen onderzoek in de zin van verordening nr. 1/200357 is ingeleid en zij geen gebruik heeft gemaakt 
van haar onderzoeksbevoegdheden, dat wil zeggen dat zij geen maatregelen – met name een inspectiebesluit 
– heeft genomen die zouden impliceren dat er een inbreuk is gepleegd. Om die reden heeft het Gerecht, 
anders dan verzoeksters, geoordeeld dat de regeling inzake de verplichting tot de opname van gesprekken58 
niet van toepassing is vóór de opening van een onderzoek door de Commissie. Gesprekken met leveranciers 
die vóór de inleiding van een onderzoek zijn gevoerd, kunnen dus aanwijzingen vormen, ook al zijn zij niet 
opgenomen. Anders zou de opsporing van mededingingsverstorende praktijken immers ernstig worden 
belemmerd door de afschrikkende werking die een op te nemen formeel verhoor kan hebben op de bereidheid 
van getuigen om informatie te verstrekken en inbreuken aan te geven. Bovendien vormen deze gesprekken 

57|  Hoofdstuk V van verordening nr. 1/2003.

58|  Artikel 19 van verordening nr. 1/2003 en artikel 3 van verordening (EG) nr. 773/2004 van de Commissie van 7 april 2004 betreffende 
procedures van de Commissie op grond van de artikelen [101 en 102 VWEU] (PB 2004, L 123, blz. 18). 
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met leveranciers volgens het Gerecht aanwijzingen waarover de Commissie kan beschikken vanaf de datum 
waarop zij hebben plaatsgevonden, en niet vanaf het moment waarop daarvan een verslag is gemaakt, zoals 
verzoeksters stellen.

Met betrekking tot de inhoud van de aanwijzingen die de inspectiebesluiten rechtvaardigden, heeft het 
Gerecht opgemerkt dat, gelet op het noodzakelijke onderscheid tussen bewijzen van onderling afgestemde 
feitelijke gedragingen en aanwijzingen die inspecties rechtvaardigen die ertoe strekken om dergelijke bewijzen 
te verzamelen, de drempel vanaf welke de Commissie kan worden geacht over voldoende ernstige aanwijzingen 
te beschikken noodzakelijkerwijs lager moet liggen dan de drempel vanaf welke kan worden vastgesteld dat 
sprake is van onderling afgestemde feitelijke gedragingen. In het licht van deze overwegingen heeft het 
Gerecht geoordeeld dat de Commissie over voldoende ernstige aanwijzingen beschikte om te vermoeden 
dat er sprake was van onderling afgestemde feitelijke gedragingen op het gebied van de uitwisseling van 
informatie over de kortingen die werden verkregen op de markten voor de levering van bepaalde gangbare 
consumptiegoederen, en de prijzen op de markt voor de verkoop van diensten aan fabrikanten van 
merkproducten. Het Gerecht heeft wel het middel aanvaard inzake schending van het recht op de 
onschendbaarheid van de woning, voor zover het ging om de uitwisseling van informatie over de toekomstige 
commerciële strategieën van de verdachte ondernemingen, aangezien er voor deze tweede inbreuk geen 
dergelijke aanwijzingen waren, en heeft de inspectiebesluiten dus gedeeltelijk nietig verklaard.

In zijn arrest van 16 december 2020, International Skating Union/Commissie (T-93/18, EU:T:2020:610), heeft 
het Gerecht (uitgebreide kamer) uitspraak gedaan in een zaak betreffende de International Skating Union 
(Internationale Schaatsunie; hierna: „ISU”), de enige door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) erkende 
internationale sportfederatie die zich bezighoudt met de reglementering en de organisatie van wedstrijden 
kunstrijden en hardrijden op de schaats. De ISU oefent ook een commerciële activiteit uit: zij organiseert 
diverse schaatsevenementen in het kader van de belangrijkste internationale wedstrijden, zoals de Europese 
en de wereldkampioenschappen en de Olympische Winterspelen.

In 2014 was de Koreaanse onderneming Icederby International Co. Ltd van plan een schaatswedstrijd te 
organiseren in Dubai (Verenigde Arabische Emiraten), waarbij nieuwe wedstrijdformats aan bod zouden 
komen. Omdat de ISU geen toestemming gaf voor dit evenement, ondervond de organisator moeilijkheden 
om professionele schaatsers aan te trekken, en diende hij het project op te geven. Schaatsers die zijn 
aangesloten bij de nationale federaties die lid zijn van de ISU, zijn op grond van de statuten van deze 
schaatsbond onderworpen aan een systeem van voorafgaande toestemming, dat „toelatingsregels” omvat. 
Volgens deze regels, zoals die op dat moment van toepassing waren, kon een schaatser die deelnam aan een 
niet-toegestane wedstrijd levenslang worden uitgesloten van elke door de ISU georganiseerde wedstrijd.

Naar aanleiding van een klacht van twee Nederlandse professionele schaatsers heeft de Europese Commissie 
bij besluit van 8 december 201759 (hierna: „bestreden besluit”) geoordeeld dat de toelatingsregels van de 
ISU onverenigbaar zijn met de mededingingsregels van de Unie (artikel 101 VWEU), omdat zij de mogelijkheid 
voor professionele schaatsers om vrij deel te nemen aan internationale evenementen die door derden 
worden georganiseerd, beogen te beperken, waardoor deze derden geen gebruik kunnen maken van de 
diensten van de atleten die nodig zijn om deze wedstrijden te organiseren. De Commissie heeft de ISU dan 
ook op straffe van een dwangsom gelast om een einde te maken aan de vastgestelde inbreuk, zonder echter 
een geldboete op te leggen.

59|  Besluit C(2017) 8230 final van de Commissie van 8 december 2017 inzake een procedure op grond van artikel 101 VWEU en artikel 53 
van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (Zaak AT/40208 – Toelatingsregels van de Internationale 
Schaatsbond).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:610
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De ISU heeft bij het Gerecht beroep ingesteld tegen het bestreden besluit. Het Gerecht diende zich aldus 
voor het eerst uit te spreken over een besluit van de Commissie waarin wordt vastgesteld dat een door een 
sportfederatie vastgestelde regeling niet in overeenstemming is met het mededingingsrecht van de Unie. 
Het heeft geoordeeld dat de Commissie terecht heeft vastgesteld dat de betrokken regeling een 
mededingingsbeperkende strekking heeft. Niettemin heeft het het bestreden besluit gedeeltelijk nietig 
verklaard, voor zover het betrekking heeft op de aan de ISU opgelegde corrigerende maatregelen.

In de eerste plaats heeft het Gerecht geoordeeld dat de Commissie terecht tot de slotsom is gekomen dat 
de toelatingsregels ertoe strekken de mededinging te beperken in de zin van artikel 101 VWEU. 

In dit verband heeft het Gerecht om te beginnen vastgesteld dat de situatie waarin de ISU zich bevindt, 
aanleiding kan geven tot een belangenconflict. Enerzijds oefent deze bond een regelgevende functie uit, op 
grond waarvan hij regels kan vaststellen voor de disciplines die onder zijn bevoegdheid vallen, en dus door 
derden georganiseerde wedstrijden kan toestaan, anderzijds organiseert hij in het kader van zijn commerciële 
activiteit zelf de belangrijkste schaatswedstrijden waaraan professionele schaatsers moeten deelnemen om 
in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. In dit verband heeft het Gerecht geoordeeld dat de verplichtingen 
die een sportfederatie bij de uitoefening van haar regelgevende functie dient na te komen op grond van 
artikel 101 VWEU, die zijn welke in de vaste rechtspraak betreffende de toepassing van de artikelen 102 en 
106 VWEU zijn vastgelegd.60 Zij moet er dus bij het onderzoek van vergunningsaanvragen voor zorgen dat 
derde organisatoren van schaatswedstrijden niet op ongeoorloofde wijze in die mate toegang tot de relevante 
markt wordt ontzegd dat de concurrentie op die markt wordt verstoord.

Na deze toelichting heeft het Gerecht de inhoudelijke beoordeling van de toelatingsregels door de Commissie 
onderzocht. Zij heeft om te beginnen opgemerkt dat deze regels niet expliciet bepalen welke legitieme 
doelstellingen zij nastreven en pas sinds 2015 voorzien in toelatingscriteria, die overigens niet uitputtend 
zijn. In die omstandigheden kunnen de sinds die datum geldende eisen niet allemaal worden beschouwd als 
duidelijk omschreven, transparante, niet-discriminerende en controleerbare toelatingscriteria die als zodanig 
de organisatoren van wedstijden een daadwerkelijke toegang tot de relevante markt kunnen garanderen. 
Het Gerecht heeft dan ook geoordeeld dat de ISU ook na de vaststelling van de toelatingscriteria in 2015 
over een ruime beoordelingsmarge beschikte op grond waarvan zij kon weigeren om door derden voorgestelde 
wedstrijden toe te staan.

Wat de sanctieregeling betreft, heeft het Gerecht opgemerkt dat de zwaarte van de opgelegde sancties een 
bijzonder relevante factor is bij het onderzoek of de goede werking van de mededinging op de relevante 
markt wordt belemmerd. Sancties die zo streng zijn als hierboven omschreven kunnen atleten er namelijk 
van weerhouden deel te nemen aan wedstrijden die niet door de ISU zijn toegestaan, zelfs als er geen legitieme 
redenen zijn om een dergelijke toestemming te weigeren. In het onderhavige geval heeft het Gerecht 
geoordeeld dat de sancties waarin de toelatingsregels voorzagen, zelfs na de versoepeling van de regels in 
2016 onevenredig waren. Niet alleen bleven de categorieën van overtredingen na die datum slecht gedefinieerd, 
maar ook bleef de duur van de sancties, met name bij deelname aan niet-toegestane wedstrijden die door 
derden werden georganiseerd, lang, gelet op de gemiddelde duur van de loopbaan van een schaatser.

Ten slotte heeft het Gerecht de beoordeling onderzocht die de Commissie heeft verricht van de doelstellingen 
die met de toelatingsregels worden nagestreefd. In dit verband heeft het Gerecht eraan herinnerd dat de 
bescherming van de integriteit van de sport een legitiem doel is dat door artikel 165 VWEU wordt erkend. 
Het Gerecht heeft dan ook erkend dat de ISU gerechtigd was om regels vast te stellen die zowel beogen het 
risico te vermijden dat sportwedstrijden door weddenschappen worden gemanipuleerd, als om ervoor te 

60|  Arresten Hof van 1 juli 2008, MOTOE (C-49/07, EU:C:2008:376, punten 51 en 52), en 28 februari 2013, Ordem dos Técnicos Oficiais de 
Contas (C-1/12, EU:C:2013:127, punten 88 en 92).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2008:376
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2013:127
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zorgen dat sportwedstrijden aan gemeenschappelijke normen voldoen. Dat nam niet weg dat de door de 
ISU vastgestelde regels verder gingen dan nodig was om deze doelstellingen te bereiken en dus niet in 
verhouding stonden tot deze doelstellingen. De Commissie heeft zich dan ook terecht op het standpunt 
gesteld dat de beperkingen die voortvloeien uit het systeem van voorafgaande toestemming, niet kunnen 
worden gerechtvaardigd door deze doelstellingen.

Gelet op al deze overwegingen is de Commissie terecht tot de slotsom gekomen dat de toelatingsregels, met 
name gelet op de inhoud ervan, voldoende schadelijk waren om als een mededingingsbeperking naar 
strekking te worden beschouwd.

In de tweede plaats heeft het Gerecht zich uitgesproken over de rechtmatigheid van de corrigerende 
maatregelen die bij het bestreden besluit werden opgelegd om een einde te maken aan de vastgestelde 
inbreuk, en heeft het de vordering tot nietigverklaring die verzoekster in dit verband heeft ingesteld gedeeltelijk 
toegewezen, voor zover de Commissie op straffe van een dwangsom heeft geëist om de arbitrageregels van 
de ISU substantieel te wijzigen indien het systeem van voorafgaande toestemming zou worden gehandhaafd.

In dit verband heeft het Gerecht opgemerkt dat de Commissie heeft vastgesteld dat deze arbitrageregels, 
die het Hof van Arbitrage voor Sport in Lausanne (Zwitserland) de exclusieve bevoegdheid verlenen om 
kennis te nemen van beroepen tegen weigeringsbesluiten en die deze arbitrage verplicht stellen, de 
mededingingsbeperkingen die uit de toelatingsregels voortvloeien, hebben versterkt. Voor zover de Commissie 
zich in dit verband heeft laten leiden door de richtsnoeren voor de berekening van geldboeten61, en meer in 
het bijzonder door het daarin vervatte begrip „verzwarende omstandigheid”, heeft het Gerecht opgemerkt 
dat alleen ongeoorloofde gedragingen of omstandigheden die het schadelijke effect van de inbreuk vergroten, 
een verhoging van de wegens een inbreuk op het mededingingsrecht van de Unie opgelegde geldboete 
kunnen rechtvaardigen. In het onderhavige geval heeft het Gerecht echter geoordeeld dat er geen sprake 
was van dergelijke ongeoorloofde omstandigheden. De Commissie kon de arbitrageregels van de ISU dan 
ook niet als een verzwarende omstandigheid beschouwen.

2. Bijdragen op het gebied van artikel 102 VWEU

In zijn arrest van 18 november 2020, Lietuvos geležinkeliai/Commissie (T-814/17, EU:T:2020:545), heeft het 
Gerecht (uitgebreide kamer) zich uitgesproken over een zaak betreffende Lietuvos geležinkeliai AB (hierna: 
„LG”), de nationale spoorwegonderneming van Litouwen. Deze onderneming is zowel beheerder van de 
spoorweginfrastructuur als aanbieder van spoorwegvervoersdiensten in Litouwen. In haar hoedanigheid 
van aanbieder heeft LG in 1999 een handelsovereenkomst gesloten met de vennootschap Orlen Lietuva AB 
(hierna: „Orlen”) – een Litouwse aardoliemaatschappij die in handen is van de Poolse aardoliemaatschappij 
PKN Orlen SA – teneinde haar spoorwegvervoersdiensten te leveren op Litouws grondgebied. Deze overeenkomst 
had met name betrekking op het vervoer van aardolieproducten van een belangrijke raffinaderij van Orlen 
in Bugeniai, in het noordwesten van Litouwen, nabij de grens met Letland, naar de Litouwse haventerminal 
van Klaipėda, vanwaar deze producten naar West-Europa zouden worden vervoerd.

Na een geschil in 2008 tussen LG en Orlen over de tarieven voor de spoorwegvervoersdiensten waarop de 
overeenkomst betrekking had, was Orlen voornemens haar uitvoeractiviteiten over zee vanuit Klaipėda naar 
de haventerminals van Riga en Ventspils in Letland te verplaatsen en in die context haar producten uit de 
raffinaderij van Bugeniai te laten vervoeren door Latvijas dzelzceļš, de nationale spoorwegonderneming van 

61|  Richtsnoeren voor de berekening van geldboeten die uit hoofde van artikel 23, lid 2, onder a), van verordening (EG) nr. 1/2003 worden 
opgelegd (PB 2006, C 210, blz. 2).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:545
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Letland (hierna: „LDZ”). Om haar vracht naar de Letse haventerminals te vervoeren, was Orlen van plan de 
spoorlijn tussen haar raffinaderij en Rengė in Letland (hierna: „korte route”) te gebruiken, een spoorlijn die 
zij tot dan toe had gebruikt om de Letse en Estse markt te bedienen.

Omdat de spoorlijn op de korte route over enkele tientallen meters was vervormd, heeft LG in haar hoedanigheid 
van beheerder van de spoorweginfrastructuur op 2 september 2008 het verkeer op een 19 km lang deel van 
deze route (hierna: „litigieuze spoorlijn”) opgeschort. Op 3 oktober 2008 is LG gestart met de volledige 
ontmanteling van de litigieuze spoorlijn, die vóór eind oktober 2008 was voltooid.

Orlen heeft vervolgens moeten afzien van haar plan om gebruik te maken van de diensten van LDZ, omdat 
zij ervan uitging dat LG niet voornemens was de litigieuze spoorlijn op korte termijn te repareren.62

Naar aanleiding van een door Orlen ingediende klacht heeft de Europese Commissie bij besluit van 2 oktober 
2017 vastgesteld dat LG door de verwijdering van de litigieuze spoorweg misbruik had gemaakt van haar 
machtspositie als beheerder van de Litouwse spoorweginfrastructuur, aangezien zij LDZ heeft verhinderd 
toe te treden tot de markt voor het spoorwegvervoer van aardolieproducten vanaf de raffinaderij van Orlen 
naar de haventerminals van Klaipėda, Riga en Ventspils (hierna: „betrokken markt”). Voor deze inbreuk op 
het mededingingsrecht van de Unie heeft de Commissie LG een geldboete van 27 873 000 EUR opgelegd. Zij 
heeft haar tevens gelast een einde te maken aan deze inbreuk.

LG heeft tegen het besluit van de Commissie beroep ingesteld bij het Gerecht van de Europese Unie.

Het Gerecht heeft om te beginnen opgemerkt dat LG als beheerder van de Litouwse spoorweginfrastructuur 
– die als gevolg van een oud wettelijk monopolie een machtspositie heeft op de markt voor 
spoorweginfrastructuurbeheer – krachtens het Unierecht en het nationale recht verplicht is om toegang te 
verlenen tot de openbare spoorweginfrastructuur en om de goede technische staat van die infrastructuur 
en een veilig en ononderbroken spoorwegverkeer te verzekeren en bij verstoring van het spoorwegverkeer 
alle nodige maatregelen te nemen om de normale toestand te herstellen. LG heeft echter niet geïnvesteerd 
in het spoorwegnet, dat eigendom is van de Litouwse Staat.

In deze context heeft het Gerecht geoordeeld dat de betrokken gedraging, te weten de verwijdering van de 
litigieuze spoorlijn, niet kan worden beoordeeld in het licht van de vaste rechtspraak inzake de weigering 
van toegang tot essentiële infrastructuur, die een hogere drempel vaststelt om een praktijk als misbruik te 
kwalificeren dan die welke in het bestreden besluit is toegepast. Een dergelijke gedraging moet immers 
worden beschouwd als een handeling die toetreding tot de markt kan verhinderen door de toegang ertoe 
te bemoeilijken, en die aldus tot mededingingsverstorende uitsluiting kan leiden.

Het Gerecht heeft vervolgens bevestigd dat LG niet heeft kunnen aantonen dat de litigieuze spoorlijn, na het 
optreden van de vervorming en de nauwkeurige evaluatie van de toestand van de spoorlijn in haar geheel, 
in een staat verkeerde die de onmiddellijke en volledige ontmanteling ervan rechtvaardigde. In dit verband 
heeft het Gerecht geoordeeld dat de Commissie terecht heeft vastgesteld dat de problemen in verband met 
een gedeelte van 1,6 km van de 19 km lange litigieuze spoorlijn niet konden rechtvaardigen dat deze lijn 
onmiddellijk en in haar geheel werd verwijderd. Hoe dan ook was LG krachtens de toepasselijke regeling 
verplicht om niet alleen de veiligheid van haar spoorwegnet te waarborgen, maar ook om het verkeer zo min 
mogelijk te verstoren en de prestaties van dit net te verbeteren.

62|  Ter terechtzitting hebben LG en LDZ niettemin bevestigd dat de werkzaamheden voor de heraanleg van de litigieuze spoorlijn 
uiteindelijk waren aangevat en naar verwachting in december 2019 zouden zijn voltooid, en dat deze spoorlijn vóór eind februari 
2020 opnieuw zou worden opengesteld voor het verkeer.
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Met betrekking tot het argument van LG dat het economisch voordeliger was om de litigieuze spoorlijn 
onmiddellijk in haar geheel te verwijderen en deze vervolgens, zoals aanvankelijk was gepland, volledig en 
onmiddellijk opnieuw aan te leggen dan om onmiddellijk gerichte reparaties te verrichten en vervolgens de 
lijn volledig, maar in fasen opnieuw aan te leggen, heeft het Gerecht vastgesteld dat LG geen enkele reden 
had om de litigieuze spoorlijn in allerijl te verwijderen, omdat zij niet over de nodige financiering beschikte 
om de werkzaamheden voor de heraanleg te starten en de normale voorbereidende stappen voor de 
uitvoering van dergelijke werkzaamheden niet had gevolgd. De Commissie heeft ook correct vastgesteld dat 
het in de spoorwegsector uiterst ongebruikelijk is om nog vóór de aanvang van de renovatiewerkzaamheden 
een spoorlijn te ontmantelen.

Voorts heeft het Gerecht bevestigd dat LG, die niet alleen als spoorweginfrastructuurbeheerder maar ook 
op de betrokken markt een machtspositie had, een bijzondere verantwoordelijkheid droeg om geen afbreuk 
te doen aan een daadwerkelijke en onvervalste mededinging op deze markt. Bij het nemen van haar beslissing 
over de manier waarop de vervorming van de betrokken spoorlijn diende te worden aangepakt, had LG dus 
met deze verantwoordelijkheid rekening moeten houden en moeten vermijden dat elke mogelijkheid om de 
litigieuze spoorlijn op korte termijn weer in gebruik te nemen, werd uitgesloten. Door de hele spoorlijn te 
ontmantelen, heeft LG echter deze verantwoordelijkheid genegeerd, aangezien haar gedrag de toegang tot 
de betrokken markt heeft bemoeilijkt.

Met betrekking tot de gevolgen van de ontmanteling van de betrokken spoorlijn op de mogelijkheid voor 
LDZ om de voor uitvoer over zee bestemde aardolieproducten van Orlen vanuit de raffinaderij naar de Letse 
haventerminals te vervoeren, heeft het Gerecht opgemerkt dat het feit dat LDZ in Litouwen een langere en 
drukkere route moest gebruiken dan het Litouwse gedeelte van de korte route, voor haar grotere risico’s op 
conflicterende spoorwegtrajecten inhield en onzekerheid meebracht over de kwaliteit en de kosten van 
aanvullende spoorwegdiensten, alsook risico’s die verband hielden met een gebrek aan informatie en 
transparantie over de voorwaarden voor de markttoegang. Dat alles leidde tot een grotere afhankelijkheid 
van de beheerder van het Litouwse spoorwegnet. Bovendien heeft het Gerecht opgemerkt dat de kosten 
voor het vervoer van aardolieproducten van Orlen in 2008 en 2009 hoger waren op de langere routes naar 
de Letse haventerminals dan op de route naar Klaipėda. Derhalve kan de Commissie niet worden verweten 
dat zij een beoordelingsfout heeft gemaakt door te concluderen dat de langere routes naar de Letse 
haventerminals niet concurrerend waren ten opzichte van de route naar Klaipėda.

Bijgevolg heeft het Gerecht het beroep van LG in wezen in zijn geheel verworpen.

In het kader van de uitoefening van zijn volledige rechtsmacht ter zake van de vaststelling van geldboeten 
heeft het Gerecht het, gelet op de ernst en de duur van de inbreuk, evenwel aangewezen geacht om het 
bedrag van de aan LG opgelegde geldboete te verlagen van 27 873 000 EUR naar 20 068 650 EUR.
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3. Bijdragen op het gebied van concentraties

Bij het arrest CK Telecoms UK Investments/Commissie (T-399/16, EU:T:2020:217 van 28 mei 2020, waartegen 
hogere voorziening63 is ingesteld, heeft het Gerecht (uitgebreide kamer) het besluit64 nietig verklaard waarbij 
de Commissie zich heeft verzet tegen een voorgenomen concentratie tussen twee van de vier mobieletelefonie-
exploitanten die actief zijn op de retailmarkt voor mobieletelecommunicatiediensten in het Verenigd Koninkrijk.

Ten gevolge van die voorgenomen concentratie, die op 11 september 2015 bij de Commissie is aangemeld, 
zou verzoekster, CK Telecoms UK Investments Ltd (hierna: „Three”) − een indirecte dochter van CK Hutchison 
Holdings Ltd −, de exclusieve zeggenschap verkrijgen over Telefónica Europe plc (hierna: „O2”) en aldus de 
belangrijkste speler op die markt worden vóór de andere twee exploitanten, te weten EE Ltd − exploitant 
van het eerste uur en dochter van BT Group plc (hierna: „BT/EE”) − en Vodafone.

Bij het bestreden besluit heeft de Commissie overeenkomstig de concentratieverordening65 en haar eigen 
richtsnoeren voor de beoordeling van horizontale fusies (hierna: „richtsnoeren”)66 de fusie onverenigbaar 
met de interne markt verklaard op basis van drie „schadetheorieën”. Zij heeft namelijk vastgesteld dat de 
fusie de daadwerkelijke mededinging op significante wijze zou belemmeren door de niet-gecoördineerde 
effecten die zich zouden voordoen. Deze zouden, ten eerste, verband houden met het wegvallen van de 
aanzienlijke concurrentiedruk op de retailmarkt (eerste „schadetheorie”), wat waarschijnlijk zou leiden tot 
hogere prijzen voor mobieletelefoniediensten en een beperktere keuze voor consumenten. Ten tweede zijn 
er op de betrokken markt overeenkomsten voor het delen van netwerken gesloten tussen BT/EE en Three 
enerzijds en Vodafone en O2 anderzijds, en zou de fusie dus nadelige gevolgen hebben voor de kwaliteit van 
het dienstenaanbod voor de consumenten, omdat zij de ontwikkeling van de mobielenetwerkinfrastructuur 
in het Verenigd Koninkrijk zou belemmeren (tweede „schadetheorie”). Ten derde zou de fusie waarschijnlijk 
significante niet-gecoördineerde effecten op de wholesalemarkt hebben, omdat drie virtuele 
mobielenetwerkexploitanten die niet over een eigen netwerk beschikken − te weten Tesco Mobile, Virgin 
Mobile en TalkTalk (hierna: „niet-MNO’s”) − overeenkomsten hebben gesloten op grond waarvan zij tegen 
wholesaleprijzen toegang krijgen tot het netwerk van een andere exploitant (derde „schadetheorie”).

Aldus heeft het Gerecht zich voor het eerst moeten uitspreken over de voorwaarden voor de toepassing van 
de concentratieverordening op een fusie op een oligopolistische markt die geen individuele of collectieve 
machtspositie in het leven roept of versterkt, maar die tot niet-gecoördineerde effecten leidt.

Na te hebben herinnerd aan de grenzen van de wettigheidstoetsing die het Gerecht moet verrichten ten 
aanzien van de complexe beoordelingen waarmee de controle op concentraties gepaard gaat, heeft het 
allereerst de criteria vastgesteld die moeten worden gehanteerd om te bepalen of een dergelijke concentratie 
zal leiden tot een „significante belemmering van daadwerkelijke mededinging”, zoals artikel 2, lid 3, van de 
concentratieverordening vereist, en heeft het toelichting gegeven bij de bewijslast die in een dergelijke 

63| �Zaak C-376/20 P, Commissie/CK Telecoms UK Investments.

64|   Besluit van de Commissie van 11 mei 2016 waarbij een concentratie onverenigbaar wordt verklaard met de interne markt (Zaak 
M.7612 – Hutchison 3G UK/Telefónica UK), aangemeld onder nummer C(2016) 2796, waarvan de Engelstalige niet-vertrouwelijke 
versie beschikbaar is op het volgende adres: https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7612_6555_3.pdf 
(samenvatting bekendgemaakt in PB 2016, C 357, blz. 15).

65|  Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (PB 2004, 
L 24, blz. 1).

66|   Richtsnoeren voor de beoordeling van horizontale fusies op grond van de verordening van de Raad inzake de controle op concentraties 
van ondernemingen (PB 2004, C 31, blz. 5).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:217
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context op de Commissie rust en bij de omvang van het bewijs dat zij dient te leveren.67 Het Gerecht heeft 
met name verduidelijkt dat aan twee cumulatieve voorwaarden moet zijn voldaan, willen niet-gecoördineerde 
effecten van een concentratie tot een significante belemmering van daadwerkelijke mededinging kunnen 
leiden: de concentratie moet ten eerste resulteren in het wegvallen van de aanzienlijke concurrentiedruk die 
de fuserende partijen op elkaar uitoefenen, en ten tweede leiden tot een verlaging van de concurrentiedruk 
voor de overige concurrenten. Bovendien heeft het Gerecht benadrukt dat de Commissie in het kader van 
de prospectieve analyse in twee stappen die zij in dat verband moet verrichten, niet hoeft te bewijzen dat 
de door haar gekozen scenario’s en schadetheorieën onvermijdelijk werkelijkheid zullen worden, maar 
voldoende bewijs moet overleggen om met grote waarschijnlijkheid aan te tonen dat de concentratie 
significante belemmeringen tot gevolg zal hebben.

Het Gerecht heeft in casu geoordeeld dat de Commissie er noch in het kader van de eerste en de tweede 
schadetheorie betreffende de retailmarkt, noch in het kader van de derde schadetheorie betreffende de 
wholesalemarkt in is geslaagd te bewijzen dat de aangemelde concentratie zou leiden tot niet-gecoördineerde 
effecten die de daadwerkelijke mededinging op die markten op significante wijze kunnen belemmeren.

Zo heeft het Gerecht in de eerste plaats vastgesteld dat de Commissie meerdere fouten heeft gemaakt door 
in het kader van de eerste schadetheorie te concluderen dat er zich op de retailmarkt voor mobiele telefonie 
waarschijnlijk niet-gecoördineerde effecten zouden voordoen die verband zouden houden met het wegvallen 
van de aanzienlijke concurrentiedruk. Om te beginnen heeft het Gerecht geoordeeld dat de Commissie niet 
heeft bewezen dat Three een „belangrijke concurrentiefactor” is waarvan de uitschakeling zou leiden tot een 
zodanige vermindering van de concurrentiedruk dat een significante belemmering van daadwerkelijke 
mededinging zou kunnen worden vastgesteld. Ten eerste heeft de Commissie de begrippen „significante 
belemmering van daadwerkelijke mededinging”68, „wegvallen van aanzienlijke remmingen”69 en „uitschakeling 
van een belangrijke concurrentiefactor”70 verward, waardoor zij de werkingssfeer van de regels inzake 
concentraties van ondernemingen aanzienlijk heeft uitgebreid en het begrip „belangrijke concurrentiefactor” 
verkeerd heeft opgevat. Ten tweede heeft het Gerecht geoordeeld dat de verschillende elementen waarop 
de Commissie zich heeft gebaseerd om vast te stellen dat Three een belangrijke concurrentiefactor is of in 
ieder geval aanzienlijke concurrentiedruk op de markt uitoefent, ontoereikend zijn, of het nu gaat om de 
toename van het brutoaandeel nieuwe abonnees van Three ten opzichte van haar marktaandeel, de groei 
van het aantal abonnees van Three, het agressieve prijsbeleid dat zij mogelijkerwijs heeft gevoerd dan wel 
de verstorende rol die zij in het verleden eventueel op de markt heeft gespeeld.

Het Gerecht heeft eveneens vastgesteld dat de betrokken retailmarkt voor mobiele telefonie weliswaar wordt 
gekenmerkt door een geringe mate van productdifferentiatie − zodat zowel de fuserende partijen als de 
andere exploitanten op die markt als betrekkelijk nauwe concurrenten kunnen worden beschouwd − maar 
dat dit element op zich niet bewijst dat de aanzienlijke concurrentiedruk die de fuserende partijen op elkaar 
uitoefenen zou wegvallen en dat de daadwerkelijke mededinging derhalve significant zou worden belemmerd.

67|  Overeenkomstig artikel 2, lid 3, van de concentratieverordening, zoals uitgelegd in het licht van overweging 25 ervan.

68|  Juridisch criterium als bedoeld in artikel 2, lid 3, van de concentratieverordening.

69|  Criterium dat wordt genoemd in overweging 25 van de concentratieverordening.

70|  Criterium uit de richtsnoeren, dat in het bestreden besluit is gebruikt.
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Voorts heeft het Gerecht weliswaar erkend dat de Commissie rekening mag houden met de indicatoren voor 
een opwaartse prijsdruk71, voor zover die een beeld geven van de prikkels voor de fuserende partijen om 
hun prijzen te verhogen, maar heeft het niettemin geoordeeld dat de kwantitatieve analyse van de Commissie 
geen bewijskracht heeft, aangezien zij niet met voldoende waarschijnlijkheid heeft bewezen dat de prijzen 
„aanzienlijk” zouden stijgen na het wegvallen van de aanzienlijke concurrentiedruk. Het Gerecht heeft tevens 
vastgesteld dat de Commissie in haar kwantitatieve analyse niet is ingegaan op de efficiëntieverbeteringen 
waartoe de concentratie kon leiden. Tot slot heeft het geoordeeld dat de Commissie nergens in haar algehele 
beoordeling van de niet-gecoördineerde effecten heeft gepreciseerd of die effecten „significant” zouden zijn 
of tot een significante belemmering van daadwerkelijke mededinging zouden leiden.

In de tweede plaats heeft het Gerecht geoordeeld dat de Commissie het recht verkeerd heeft toegepast en 
beoordelingsfouten heeft gemaakt door in het kader van de tweede schadetheorie te concluderen dat de 
ontwrichting van de overeenkomsten voor het delen van netwerken niet-gecoördineerde effecten zou 
teweegbrengen.

Uitgaande van het principe dat overeenkomsten voor het delen van netwerken gunstige gevolgen kunnen 
hebben voor een daadwerkelijke mededinging, wat in het voordeel van de consumenten speelt, heeft de 
Commissie onderzocht in hoeverre de fusie de concurrentiedynamiek kon aantasten door de bestaande 
overeenkomsten te ontwrichten. Na een onderzoek van de door de aanmeldende partijen ingediende plannen 
voor netwerkconsolidatie en van nog vijf andere scenario’s voor de integratie van de bestaande netwerken, 
is de Commissie tot de slotsom gekomen dat de fusie waarschijnlijk zou leiden tot niet-gecoördineerde 
mededingingsverstorende effecten op de retailmarkt, die een oligopolistische markt met hoge 
toetredingsdrempels is. Ten eerste zou de fusie de concurrentiepositie van de concurrenten die partner zijn 
bij de overeenkomsten voor het delen van netwerken kunnen verzwakken en derhalve hun concurrentiedruk 
kunnen verminderen. Ten tweede zou de fusie waarschijnlijk leiden tot minder sectorbrede investeringen 
in de netwerkinfrastructuur, en dus tot een vermindering van de daadwerkelijke mededinging.

Dienaangaande heeft het Gerecht allereerst benadrukt dat het feit dat die theorie nieuw is ten opzichte van 
de eerdere besluitvormingspraktijk van de Commissie, niet betekent dat zij ongeloofwaardig of ongegrond 
is, en heeft het verklaard dat het tot op zekere hoogte met die theorie instemt. Het heeft er evenwel op 
gewezen dat het concurrentievermogen van BT/EE en Vodafone en de prikkels voor die ondernemingen om 
te investeren niet op beslissende wijze zouden worden bepaald door de investeringsbeslissingen van de 
fusieonderneming of door een kostenverhoging, maar met name wel door de mate van concurrentie waarmee 
zij zouden worden geconfronteerd, hun financiële middelen en hun strategieën. Het Gerecht heeft hieruit 
afgeleid dat in casu een eventuele botsing tussen de belangen van de partners bij de overeenkomsten voor 
het delen van netwerken en de ontwrichting of zelfs de ontbinding van die overeenkomsten na de fusie als 
zodanig niet als een significante belemmering van daadwerkelijke mededinging kunnen worden aangemerkt 
in het kader van een op niet-gecoördineerde effecten gebaseerde schadetheorie.

Het Gerecht heeft in herinnering gebracht dat de mededingingsregels van de Unie hoofdzakelijk zijn bedoeld 
om het mededingingsproces als zodanig – en niet de concurrenten – te beschermen, en heeft vervolgens de 
door de Commissie verrichte beoordeling van de gevolgen van de fusie voor de twee concurrenten − BT/EE 
en Vodafone − onderzocht in het licht van de plannen voor netwerkconsolidatie die op hen betrekking hadden. 

Aangaande BT/EE heeft het Gerecht geoordeeld dat de Commissie er niet in is geslaagd te bewijzen dat de 
fusie – doordat zij zou leiden tot hogere kosten voor het onderhoud en de verbetering van het netwerk en 
tot een verslechtering van de netwerkkwaliteit – zodanig nadelige gevolgen voor de concurrentiepositie van 

71|  Zogenoemde „upward pricing pressure”-analyse of UPP.
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BT/EE zou hebben dat zij een significante belemmering van daadwerkelijke mededinging zou vormen. In dat 
verband heeft het Gerecht met name vastgesteld dat de Commissie niet heeft bewezen dat haar schadetheorie 
berust op een oorzakelijk verband tussen de veronderstelde verhoging van de vaste kosten en die van de 
incrementele kosten, dat zou leiden tot minder investeringen, een lagere kwaliteit van het dienstenaanbod 
op de markt of, indien die kosten via hogere prijzen zouden worden afgewenteld op de consumenten, een 
vermindering van de concurrentiedruk van BT/EE en Vodafone op de markt. 

Aangaande Vodafone heeft het Gerecht allereerst in herinnering gebracht dat het feit dat die onderneming 
waarschijnlijk minder concurrentiedruk zou uitoefenen, in casu als zodanig niet volstond om een significante 
belemmering van daadwerkelijke mededinging vast te stellen. Het heeft vervolgens met name geoordeeld 
dat de Commissie niet rechtens genoegzaam heeft bewezen dat het voldoende realistisch en aannemelijk 
is dat Vodafone ten gevolge van de fusie mogelijk zou besluiten om haar investeringen in haar eigen netwerk 
te beperken, en dat dit besluit een wijziging zou teweegbrengen in de factoren die de mededinging op de 
betrokken markten bepalen, en in het onderhavige geval zou leiden tot een „significante” belemmering van 
de daadwerkelijke mededinging op de betrokken markt.

Tot slot heeft het Gerecht geoordeeld dat de Commissie het recht onjuist heeft toegepast door te concluderen 
dat de grotere transparantie van de totale investeringen van de mobielenetwerkexploitanten die zou 
voortvloeien uit de overeenkomsten voor het delen van netwerken, de prikkels voor hen zou verminderen 
om in hun netwerk te investeren, en bijgevolg hun concurrentiedruk zou verlagen, zonder evenwel een 
passend tijdskader te bepalen waarbinnen zij een significante belemmering van daadwerkelijke mededinging 
wilde aantonen. De Commissie heeft namelijk, ten eerste, op basis van de tijdelijke overlapping van de twee 
overeenkomsten voor het delen van netwerken een analyse verricht van de onmiddellijke gevolgen van de 
fusie op korte en op middellange termijn en, ten tweede, op basis van de plannen voor netwerkconsolidatie 
de gevolgen van de fusie op middellange en lange termijn onderzocht. Zij heeft er echter geen rekening mee 
gehouden dat de fuserende partijen op de lange termijn geen twee afzonderlijke netwerken zouden aanhouden, 
ofschoon zij die mogelijkheid in het bestreden besluit herhaaldelijk heeft genoemd. De analyse van de 
gevolgen van een fusie op een oligopolistische markt in de telecommunicatiesector, waar langetermijninvesteringen 
noodzakelijk zijn en consumenten vaak meerjarencontracten hebben gesloten, vereist nochtans een dynamische 
prospectieve analyse waarbij rekening wordt gehouden met mogelijke gecoördineerde of unilaterale effecten 
op een betrekkelijk lange termijn in de toekomst. Derhalve heeft de Commissie het recht onjuist toegepast 
door de gevolgen van een grotere transparantie voor de totale netwerkinvesteringen als niet-gecoördineerde 
effecten aan te merken.

In de derde en laatste plaats heeft het Gerecht geoordeeld dat de Commissie er niet in is geslaagd in het 
kader van de derde schadetheorie te bewijzen dat er zich niet-gecoördineerde effecten zouden voordoen 
op de wholesalemarkt. 

Dienaangaande heeft het Gerecht allereerst opgemerkt dat de vermindering van het aantal 
mobielenetwerkexploitanten van vier naar drie als zodanig niet volstaat om het bestaan van een significante 
belemmering van de mededinging te bewijzen, aangezien vele oligopolistische markten een mate van 
mededinging kennen die als gezond kan worden aangemerkt. Vervolgens heeft het Gerecht vastgesteld dat 
de Herfindahl-Hirschmann-index, die wordt gebruikt om de concentratiegraad op een markt te meten, 
weliswaar in dit geval de drempels overschrijdt waaronder de fusie in beginsel72 niet tot mededingingsbezwaren 
kan leiden, maar dat daaruit niet het vermoeden kan worden afgeleid dat er mededingingsproblemen bestaan, 
zoals blijkt uit punt 21 van de richtsnoeren. Het Gerecht heeft echter geconstateerd dat de Commissie zich 
voor de vaststelling dat Three een „belangrijke concurrentiefactor” op de wholesalemarkt is, niet op haar 

72|  Overeenkomstig de punten 19-21 van de richtsnoeren.



 B  Rechtspraak van het Gerecht in 2020 295

vroegere marktaandeel en op de concentratiegraad heeft gebaseerd, maar op haar brutoaandeel nieuwe 
klanten en op de kwalitatieve analyse van haar belang op de wholesalemarkt. Dienaangaande heeft het 
Gerecht geoordeeld dat de Commissie niet op geloofwaardige wijze heeft uitgelegd waarom het brutoaandeel 
nieuwe klanten hier zo bepalend is, en dat zij dus, bij gebreke van een grondig onderzoek van de feiten, 
evenmin heeft bewezen dat er sprake is van een significante belemmering van daadwerkelijke mededinging.

Voorts heeft het Gerecht vastgesteld dat op basis van het brutoaandeel nieuwe klanten van Three weliswaar 
kan worden aangenomen dat zij in staat is om met de andere spelers op de wholesalemarkt te concurreren, 
dat zij een serieuze concurrent is, dat zij invloed heeft op de mededinging en dat zij haar marktpositie heeft 
versterkt, maar dat dit hoe dan ook niet volstaat om een significante belemmering van daadwerkelijke 
mededinging vast te stellen in een context waarin haar marktaandeel in feite zeer bescheiden is, en evenmin 
om te concluderen dat zij een belangrijke concurrentiefactor is. Al met al heeft het Gerecht geoordeeld dat 
de Commissie niet heeft bewezen dat de fusie de aanzienlijke concurrentiedruk die de partijen voordien op 
elkaar uitoefenden, zou wegnemen.

In zijn arrest van 5 oktober 2020, HeidelbergCement en Schwenk Zement/Commissie (T-380/17, EU:T:2020:471), 
heeft het Gerecht uitspraak gedaan in een zaak waarin HeidelbergCement AG en Schwenk Zement KG (hierna 
samen: „verzoeksters”) op 5 september 2016 bij de Europese Commissie een voorgenomen concentratie 
hadden aangemeld. Zij wilden via hun gemeenschappelijke onderneming Duna-Dráva Cement Kft. (hierna: 
„DDC”) de zeggenschap verwerven over de vennootschappen Cemex Hungária Építöanyagok Kft. en Cemex 
Hrvatska d.d. (hierna samen: „doelvennootschappen”). Al deze vennootschappen zijn actief op het gebied 
van bouwmaterialen.

Nadat zij een grondig onderzoek had ingesteld, heeft de Commissie de concentratie onverenigbaar met de 
interne markt verklaard73. Het besluit van de Commissie bevat overwegingen die met name betrekking 
hebben op de communautaire dimensie van de transactie, de relevante markt, de gevolgen van de concentratie 
voor de mededinging en de verbintenissen van de partijen bij de concentratie. Om meer in het bijzonder aan 
te tonen dat de concentratie een communautaire dimensie had, heeft de Commissie de omzet van verzoeksters 
in aanmerking genomen, die voor elk van hen meer dan 250 miljoen EUR in de Europese Unie bedraagt, 
omdat zij de echte actoren bij de concentratie waren.

Tot staving van hun beroep tot nietigverklaring van dit besluit hebben verzoeksters met name de beoordeling 
van de communautaire dimensie van de aangemelde concentratie betwist. In dit verband vereist artikel 1, 
lid 2, van de concentratieverordening74 dat ten minste twee betrokken ondernemingen elk afzonderlijk een 
omzet van ten minste 250 miljoen EUR in de Unie hebben. Door te verwijzen naar de respectieve omzet van 
verzoeksters om de communautaire dimensie van de concentratie via hun gemeenschappelijke onderneming 
DDC aan te tonen, heeft de Commissie volgens hen de strekking van deze bepaling onjuist opgevat.

Het Gerecht heeft dit beroep verworpen. In dat kader is het Gerecht nader ingegaan op het begrip „betrokken 
onderneming” waarvan de omzet in aanmerking kan worden genomen om de communautaire dimensie van 
een concentratie aan te tonen.

Het Gerecht heeft in herinnering gebracht dat de concentratieverordening weliswaar geen omschrijving 
bevat van het begrip „betrokken onderneming” in de zin van artikel 1, lid 2, ervan, maar dat dit begrip wordt 
uitgelegd in de punten 145 tot en met 147 van de geconsolideerde mededeling inzake bevoegdheidskwesties 

73|  Besluit C(2017) 1650 final van 5 april 2017 (zaak M.7878 – HeidelbergCement/Schwenk/Cemex Hungary/Cemex Croatia).

74|  Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (PB 2004, 
L 24, blz. 1) (hierna: „concentratieverordening”).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:471
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van de Commissie75. Anders dan verzoeksters betoogden, verzetten noch deze punten, noch het 
rechtszekerheidsbeginsel, noch de concentratieverordening zich ertegen dat de Commissie voor de beoordeling 
van de communautaire dimensie van een door een gemeenschappelijke onderneming ten uitvoer gelegde 
concentratie, de moedervennootschappen als betrokken ondernemingen aanmerkt wanneer zij de echte 
actoren bij de transactie zijn. 

Dienaangaande heeft het Gerecht in de eerste plaats opgemerkt dat het, om de doeltreffendheid van de 
controle op concentraties te waarborgen, noodzakelijk is rekening te houden met de economische realiteit 
van de echte actoren bij de concentratie, waarbij moet worden gelet op de juridische en feitelijke omstandigheden 
die eigen zijn aan elke zaak. De bepaling van de betrokken ondernemingen hangt aldus noodzakelijkerwijs 
samen met de wijze waarop het acquisitieproces in elk concreet geval in gang is gezet, georganiseerd en 
gefinancierd.

Voorts heeft het Gerecht in verband met de uitlegging van punt 147 van de geconsolideerde mededeling 
inzake bevoegdheidskwesties gepreciseerd dat dit punt doelt op twee gevallen waarin moedervennootschappen 
kunnen worden aangemerkt als betrokken ondernemingen bij de beoordeling van de communautaire 
dimensie van een concentratie die door hun gemeenschappelijke onderneming ten uitvoer is gelegd. In het 
eerste geval wordt de gemeenschappelijke onderneming louter als instrument gebruikt. In het tweede geval 
zijn de moedervennootschappen de echte actoren bij de transactie. In casu was de Commissie van mening 
dat de transactie onder het tweede geval viel.

In de tweede plaats heeft het Gerecht geoordeeld dat noch de geconsolideerde mededeling inzake 
bevoegdheidskwesties zelf, noch de toepassing ervan door de Commissie in casu tot een met het 
rechtszekerheidsbeginsel strijdige onduidelijkheid heeft geleid. Volgens het Gerecht geven de punten 145 
tot en met 147 van de geconsolideerde mededeling inzake bevoegdheidskwesties geen tegenstrijdige signalen 
over de aanpak die de Commissie hanteert om te bepalen welke ondernemingen bij een concentratie betrokken 
zijn. Bovendien kunnen de partijen bij een concentratie, als zorgvuldige marktdeelnemers, zo nodig ook 
deskundig advies inwinnen of contact opnemen met de diensten van de Commissie om informele richtsnoeren 
over de bij een transactie betrokken ondernemingen te verkrijgen.

In de derde plaats heeft het Gerecht verduidelijkt dat het voor de beoordeling van de communautaire dimensie 
van een concentratie niet noodzakelijk is dat de betrokken ondernemingen waarvan de omzet de vastgestelde 
drempels overschrijdt, aan weerskanten van de transactie staan. Artikel 1, lid 2, van de concentratieverordening 
vereist immers dat ten minste twee betrokken ondernemingen elk afzonderlijk een omzet van ten minste 
250 miljoen EUR in de Unie hebben, en niet dat het daarbij moet gaan om de overnemer en de doelonderneming.

In zijn arrest van 16 december 2020, American Airlines/Commissie (T-430/18, EU:T:2020:603), heeft het 
Gerecht (uitgebreide kamer) uitspraak gedaan in een zaak betreffende de concentratie tussen US Airways 
Group en AMR Corporation (hierna: „fuserende ondernemingen”). Laatstgenoemde onderneming is de 
moedermaatschappij van luchtvaartmaatschappij American Airlines. Bij goedkeuringsbesluit van 5 augustus 
201376 heeft de Commissie deze concentratie goedgekeurd mits naleving van bepaalde voorwaarden en 
nakoming van bepaalde verplichtingen.

75|  Geconsolideerde mededeling van de Commissie over bevoegdheidskwesties op grond van verordening (EG) nr. 139/2004 betreffende 
de controle op concentraties van ondernemingen (PB 2008, C 95, blz. 1) (hierna: „geconsolideerde mededeling inzake 
bevoegdheidskwesties”).

76|  Besluit C(2013) 5232 final van 5 augustus 2013 (zaak COMP/M.6607 – US Airways/American Airlines) (PB 2013, C 279, blz. 6; hierna: 
„goedkeuringsbesluit”).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:603
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In het stadium van het voorafgaande onderzoek had de Commissie aangegeven dat zij ernstige twijfels had 
over de verenigbaarheid van die concentratie met de interne markt. Teneinde tegemoet te komen aan die 
twijfels hadden de fuserende ondernemingen aangeboden een reeks verbintenissen aan te gaan om de 
drempels voor toegang tot de luchthaven London Heathrow (hierna: „LHR”) te verlagen en om het voor een 
concurrent eenvoudiger te maken om ook te gaan vliegen op de route Londen-Philadelphia. Zo hadden zij 
zich ertoe verbonden om tijdvakken voor het landen en opstijgen (zogenoemde „slots”) op LHR ter beschikking 
te stellen van een nieuwkomer op deze route. Die verbintenissen (hierna: „verbintenissen inzake slots”) 
werden als bijlage bij het goedkeuringsbesluit gevoegd.

Hoewel de vrij te geven slots op LHR in beginsel moesten worden gebruikt voor de route Londen-Philadelphia, 
voorzagen de verbintenissen inzake slots in de mogelijkheid voor de nieuwkomer om historische rechten te 
verwerven op grond waarvan hij die slots kon gebruiken voor om het even welke route van en naar LHR. Om 
die historische rechten te verwerven diende de nieuwkomer evenwel „passend gebruik” van de vrijgegeven 
slots te maken gedurende zes achtereenvolgende dienstregelingsperioden in de zin van de International Air 
Transport Association (IATA) (hierna: „gebruiksperiode”).

In het kader van de uitvoering van die verbintenissen werd een overeenkomst tot vrijgave van slots gesloten 
tussen American Airlines en Delta Air Lines, die de route Londen-Philadelphia is beginnen te exploiteren in 
de vroege zomer van 2015.

Aangezien de Commissie van mening was dat Delta Air Lines gedurende de gebruiksperiode passend gebruik 
van de slots had gemaakt, heeft zij bij besluit van 30 april 201877 (hierna: „bestreden besluit”) historische 
rechten aan haar toegekend. Volgens de Commissie was er passend gebruik van de vrijgegeven slots gemaakt 
omdat Delta Air Lines gedurende de gebruiksperiode geen verkeerd gebruik van de slots had gemaakt.

American Airlines heeft bij het Gerecht beroep tot nietigverklaring van dat besluit ingesteld. Zij heeft met 
name aangevoerd dat de Commissie het recht onjuist heeft toegepast bij de uitlegging van de verplichting 
van Delta Air Lines om „passend gebruik” van de vrijgegeven slots te maken. Volgens American Airlines dient 
„passend gebruik” te worden opgevat in de zin van „gebruik in overeenstemming met de offerte” en niet, 
zoals de Commissie aanvoert, in de zin van de afwezigheid van „verkeerd gebruik” van de vrijgegeven slots.

Het Gerecht heeft dit beroep tot nietigverklaring verworpen.

In zijn arrest heeft het Gerecht een letterlijke en een systematische uitlegging gegeven van de verplichting 
van Delta Air Lines om „passend gebruik” te maken van de door American Airlines vrijgegeven slots op LHR. 
Daarnaast heeft het ook rekening gehouden met de doelstelling en de context van die verplichting.

Wat de letterlijke uitlegging van het begrip „passend gebruik” betreft, heeft het Gerecht erop gewezen dat 
in de oorspronkelijke taal van de verbintenissen inzake slots, te weten het Engels, het begrip „misuse” 
(„verkeerd gebruik”) niet noodzakelijk een negatieve connotatie heeft. Derhalve heeft de Commissie geen 
fout gemaakt door aan te nemen dat het begrip „misuse” kan worden omschreven als „het feit iets op een 
inadequate wijze of niet op de bedoelde wijze te gebruiken”. Volgens het Gerecht is de gelijkstelling in het 
bestreden besluit van „passend gebruik” en „geen verkeerd gebruik” dan ook in overeenstemming met de 
bewoordingen van de betrokken bepalingen.

77|  Besluit C(2018) 2788 final van 30 april 2018 (zaak M.6607 – US Airways/American Airlines).
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De door American Airlines aangevoerde uitlegging, volgens welke onder passend gebruik in beginsel gebruik 
„in overeenstemming met de offerte” dient te worden verstaan en waarbij de Commissie tegelijkertijd een 
zekere beoordelingsmarge wordt gelaten, valt volgens het Gerecht echter eveneens te rijmen met het begrip 
„passend gebruik”.

Aangezien een letterlijke uitlegging van de verbintenissen inzake slots op zich geen uitsluitsel kan bieden, 
heeft het Gerecht in herinnering gebracht dat bij de uitlegging van een Unierechtelijke bepaling niet alleen 
rekening moet worden gehouden met de bewoordingen ervan, maar eveneens met de context ervan en met 
de doeleinden die worden beoogd door de regeling waarvan zij deel uitmaakt. Daar de verbintenissen inzake 
slots integrerend deel uitmaken van het goedkeuringsbesluit, zijn die beginselen bij de uitlegging ervan van 
toepassing. De verbintenissen inzake slots dienen dus te worden uitgelegd in het licht van het goedkeuringsbesluit, 
het algemene Unierechtelijke kader – met name de concentratieverordening – en de mededeling van de 
Commissie betreffende op grond van de concentratieverordening en de uitvoeringsverordening aanvaardbare 
corrigerende maatregelen78.

Dienaangaande heeft het Gerecht gewezen op het belang van de vermeldingen op het „formulier RM”, dat 
de fuserende ondernemingen samen met de door hen voorgestelde verbintenissen inzake slots aan de 
Commissie hebben doen toekomen. Overeenkomstig de uitvoeringsverordening79 bevat het formulier RM 
de gegevens en documenten die de Commissie nodig heeft om te kunnen beoordelen of de door de fuserende 
ondernemingen aangeboden verbintenissen de concentratie verenigbaar met de interne markt kunnen 
maken. Gelet op het feit dat dit formulier RM is afgeleid van de concentratieverordening, dienen de verbintenissen 
inzake slots, die als bijlage bij het goedkeuringsbesluit zijn gevoegd, eveneens in het licht van dat formulier 
RM te worden uitgelegd.

Wat de historische rechten op de vrij te geven slots op LHR betreft, blijkt uit het door de fuserende ondernemingen 
overgelegde formulier RM dat de door die ondernemingen voorgestelde verbintenissen grotendeels gelijklopen 
met die welke in de zaak IAG/bmi80 zijn aanvaard. Anders dan het geval is bij de verbintenissen in de zaak 
IAG/bmi, houden de verbintenissen inzake de slots op LHR echter in dat de vrijgegeven slots gedurende de 
gebruiksperiode moeten worden gebruikt op een wijze die „in overeenstemming [is] met de offerte”. Op die 
grond heeft American Airlines een reeks argumenten aangevoerd om aan te tonen dat de zinsnede „in 
overeenstemming met de offerte” in de verbintenissen inzake slots relevant is voor de uitlegging van het 
begrip „passend gebruik”, en dus voor de toekenning van historische rechten.

Al haar argumenten zijn evenwel van de hand gewezen door het Gerecht, dat de vermelding in de verbintenissen 
inzake de slots op LHR dat deze slots „in overeenstemming met de offerte” moeten worden gebruikt, heeft 
aangemerkt als niet meer dan een kleine taalkundige variatie op de in de zaak IAG/bmi aangegane verbintenissen, 
die niet resulteert in enige wijziging van de vereisten voor toekenning van historische rechten ten opzichte 
van die zaak. Volgens het Gerecht zou aan die uitlegging maar kunnen worden afgedaan indien de fuserende 
ondernemingen de Commissie in kennis hadden gesteld van het feit dat het verschil in de bewoordingen van 
de voorgestelde verbintenissen een aanzienlijke wijziging inhield ten opzichte van de in de zaak IAG/bmi 

78|  Mededeling van de Commissie betreffende op grond van verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad en verordening (EG) nr. 802/2004 
van de Commissie aanvaardbare corrigerende maatregelen (PB 2008, C 267, blz. 1).

79|  Bijlage IV bij verordening (EG) nr. 802/2004 van de Commissie van 21 april 2004 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 139/2004 van 
de Raad betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (PB 2004, L 133, blz. 1, met rectificatie in PB, L 172, blz. 9; 
hierna: „uitvoeringsverordening”).

80|  Zaak COMP/M.6447 – IAG/bmi (hierna: „zaak IAG/bmi”), die heeft geleid tot besluit C(2012) 2320 van de Commissie van 30 maart 
2012 (PB 2012, C 161, blz. 2).
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aangegane verbintenissen. Op het formulier RM is daarover evenwel niets terug te vinden. Bovendien heeft 
American Airlines niets anders aangevoerd waaruit blijkt dat de fuserende ondernemingen dat verschil ter 
kennis van de Commissie hebben gebracht.

Ten slotte heeft het Gerecht bevestigd dat voor de door de Commissie in het bestreden besluit gegeven 
uitlegging dat het begrip „passend gebruik” moet worden opgevat als het ontbreken van „verkeerd gebruik”, 
steun kan worden gevonden in zowel de systematische uitlegging van de verbintenissen inzake slots als in 
de doelstelling en de context ervan. Gelet op het voorgaande heeft het Gerecht het beroep tot nietigverklaring 
in zijn geheel verworpen.

IV. Staatssteun

1. Omvang van de controlebevoegdheid van de Commissie 

In zijn arrest van 9 september 2020, Kerkosand/Commissie (T-745/17, EU:T:2020:400), heeft het Gerecht 
uitspraak gedaan in een zaak betreffende een klacht die Kerkosand spol. s. r. o. (hierna: „verzoekster”) in 
2013 bij de Europese Commissie had ingediend over investeringssteun die was toegekend aan een van haar 
concurrenten, de vennootschap NAJPI a. s. (hierna: „begunstigde onderneming”). Deze steun was verleend 
op grond van een Slowaakse steunregeling ter bevordering van de ontwikkeling van innovatieve en geavanceerde 
technologieën in de industrie en de dienstensector. Deze regeling viel onder de algemene 
groepsvrijstellingsverordening inzake regionale investerings- en werkgelegenheidssteun81. Bijgevolg was de 
steun aan de begunstigde onderneming niet aangemeld. Ten overstaan van de Commissie heeft verzoekster 
geargumenteerd dat de steun onrechtmatig was omdat niet was voldaan aan de voorwaarden van de 
vrijstellingsverordening. Na overleg met de Slowaakse autoriteiten en verzoekster heeft de Commissie de 
klacht ongegrond verklaard bij besluit van 2017 (hierna: „bestreden besluit”). Het Gerecht heeft dit besluit 
nietig verklaard.

In dat arrest heeft het Gerecht belangrijke aanwijzingen verstrekt over de omvang van de toezichtsplicht van 
de Commissie op het vlak van staatssteun. Om te beginnen heeft het Gerecht eraan herinnerd dat een 
verzoeker de fase van het eerste onderzoek kan doen opstarten door een klacht in te dienen of informatie 
over beweerdelijk onrechtmatige steun te verstrekken. Volgens de toepasselijke regelgeving82 is de Commissie 
verplicht om deze fase te beëindigen met een besluit waarin wordt vastgesteld dat er geen sprake is van 
steun, met een besluit om geen bezwaar te maken of met een besluit om de formele onderzoeksprocedure 
in te leiden. Dienaangaande heeft het Gerecht geoordeeld dat deze verplichting, anders dan de Commissie 
heeft betoogd, ook geldt wanneer een belanghebbende een klacht indient omdat hij meent dat de voorwaarden 
van een vrijstellingsverordening niet zijn vervuld of onjuist zijn toegepast. Het Gerecht heeft voorts verklaard 
dat de Commissie, wanneer zij een klacht ontvangt wegens vermeende niet-naleving van een aantal bepalingen 
van een vrijstellingsverordening, niet alleen bevoegd maar ook verplicht is om na te gaan of de klacht gegrond 
is, teneinde te bepalen of de betrokken maatregel bij haar had moeten worden aangemeld en dus onrechtmatige 

81| � Artikel 13 van verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond 
van de artikelen 87 en 88 [EG] met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening) 
(PB 2008, L 214, blz. 3).

82|  Artikel 4, leden 2, 3 of 4, van verordening (EU) 2015/1589 van de Raad van 13 juli 2015 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de 
toepassing van artikel 108 [VWEU] (PB 2015, L 248, blz. 9).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:400
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steun vormt. Anders zouden de nationale autoriteiten buitensporig veel autonomie hebben bij de uitvoering 
van die bepalingen. Door vrijstellingsverordeningen vast te stellen, draagt de Commissie haar toezichts- en 
beslissingsbevoegdheid op het gebied van staatssteun, die ook de behandeling van klachten omvat, immers 
niet over aan de nationale autoriteiten, maar behoudt zij ten volle haar toezichthoudende bevoegdheid, met 
name wat betreft de naleving door deze autoriteiten van de basisverplichting om steunmaatregelen aan te 
melden en van het verbod om deze maatregelen uit te voeren.

Vervolgens heeft het Gerecht geoordeeld dat wanneer de Commissie moet controleren of de nationale 
autoriteiten een vrijstellingsverordening correct hebben toegepast, deze controle gelijkstaat met een zuivere 
wettigheidstoetsing. Daarbij mag de Commissie geen afwegingen maken die vallen onder de beoordelingsvrijheid 
die haar enkel toekomt wanneer zij artikel 107, lid 3, onder a), VWEU op een individueel geval toepast. Anders 
zou immers worden afgedaan aan de onmiddellijke werking van de vrijstelling van de verplichting tot 
aanmelding van steun uit hoofde van de vrijstellingsverordeningen, alsook aan de rechtstreekse toepasselijkheid 
en de juridisch uitputtende aard van de voorwaarden voor vrijstelling, wat de rechtstreekse toepasselijkheid 
van verordeningen en daarmee het rechtszekerheidsbeginsel zou ondermijnen. Indien de Commissie echter 
tot de vaststelling komt dat de nationale autoriteiten de voorwaarden van een vrijstellingsverordening onjuist 
hebben toegepast, zodat de betrokken steun had moeten worden aangemeld, dient zij na te gaan of de steun 
met de verdragsbepalingen inzake staatssteun verenigbaar is, en daarbij rekening te houden met de 
aanvullende criteria uit de richtsnoeren.

Het bestreden besluit is door het Gerecht nietig verklaard omdat de Commissie geen formele onderzoeksprocedure 
heeft ingeleid ook al had zij bij een en ander twijfels83 moeten hebben tijdens het eerste onderzoek van de 
steunmaatregel. Hoewel de begunstigde onderneming regionale steun voor een micro-, kleine of middelgrote 
onderneming (kmo) heeft ontvangen, had de Commissie, met name gelet op de informatie die verzoekster 
had verstrekt over de banden van de begunstigde onderneming met andere vennootschappen, moeten 
betwijfelen of de begunstigde onderneming wel als kmo kon worden beschouwd. In dit verband moesten 
de Slowaakse autoriteiten en de Commissie, om na te gaan of was voldaan aan de kmo-criteria84, het relevante 
afgesloten boekjaar en het relevante jaar nauwkeurig bepalen teneinde de gegevens van de verbonden 
ondernemingen85 samen te berekenen, en specificeren welke onderneming(en) daartoe in aanmerking 
diende(n) te worden genomen. Op grond van die berekening moesten zij beoordelen of de relevante drempels 
voor de indeling van de begunstigde onderneming als kmo al dan niet gedurende twee opeenvolgende 
boekjaren werden overschreden86. Daar het bestreden besluit hier niets over vermeldt, heeft het Gerecht 
vastgesteld dat de elementen die relevant zijn voor de indeling van de begunstigde onderneming als kmo 
onvoldoende zijn vastgesteld en onderzocht. Verder heeft het Gerecht verklaard dat het gebrek aan 
zorgvuldigheid van de Commissie bij het onderzoek naar de situatie van de verbonden ondernemingen niet 
kan worden gerechtvaardigd met het argument dat deze instelling, zonder dat zij enige twijfels hoefde te 
koesteren, kon afgaan op de informatie van de Slowaakse autoriteiten op grond van de overweging dat deze 
autoriteiten gehouden waren tot loyale samenwerking87.

83|  In de zin van artikel 4, lid 4, van verordening (EU) 2015/1589.

84|  Artikel 2, lid 1, van bijlage I bij verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun 
op grond van de artikelen 107 en 108 van het verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB 2014, L 187, blz. 1) 
bepaalt dat de categorie kmo’s bestaat uit ondernemingen waar minder dan 250 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet 
50 miljoen EUR en/of het jaarlijkse balanstotaal 43 miljoen EUR niet overschrijdt.

85|  In de zin van artikel 2, lid 1, van verordening (EU) nr. 651/2014, gelezen in samenhang met artikel 3, lid 3, en artikel 4, lid 2, van bijlage I 
bij die verordening.

86|  Artikel 4, lid 2, van bijlage I bij verordening (EU) nr. 651/2014.

87|  Artikel 4, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie.
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2. Steun in de sector van het luchtvervoer

Bij het arrest easyJet Airline/Commissie (T-8/18, EU:T:2020:182) van 13 mei 202088, waartegen hogere 
voorziening89 is ingesteld, heeft het Gerecht, dat uitspraak heeft gedaan in een uitgebreide formatie, het 
beroep van easyJet Airline Co. Ltd. (hierna: „verzoekster”) verworpen. Dit beroep strekte tot nietigverklaring 
van het besluit van de Europese Commissie van 29 juli 2016 waarbij de steun die Italië heeft verleend aan 
meerdere luchtvaartmaatschappijen die op Sardinië vliegen, gedeeltelijk onverenigbaar met de interne markt 
is verklaard.90 Volgens dat besluit vormde de steunregeling die de autonome regio Sardinië (hierna: „regio”) 
in Italië had ingevoerd met het oog op de ontwikkeling van het luchtvervoer, staatssteun die niet was toegekend 
aan de Sardijnse luchthavenexploitanten, maar aan de betrokken luchtvaartmaatschappijen.

Op 13 april 2010 had de regio wet nr. 10/201091 vastgesteld, die door Italië naderhand bij de Commissie is 
aangemeld overeenkomstig artikel 108, lid 3, VWEU en waarbij toestemming is verleend om de Sardijnse 
luchthavens te financieren met het oog op de ontwikkeling van het luchtvervoer, met name door de 
luchtverbindingen met Sardinië minder seizoensgebonden te maken. Deze wet is ten uitvoer gelegd door 
middel van een reeks maatregelen van de uitvoerende macht van de regio, waaronder besluit nr. 29/36 van 
de regionale raad van 29 juli 2010 (deze maatregelen en de relevante bepalingen van wet nr. 10/2010 worden 
hierna gezamenlijk de „litigieuze maatregelen” genoemd). De litigieuze maatregelen voorzagen onder meer 
in de sluiting van overeenkomsten tussen de luchthavenexploitanten en de luchtvaartmaatschappijen om 
het eiland beter bereikbaar te maken via de lucht en het als toeristische bestemming te promoten. Bovendien 
was in die maatregelen bepaald onder welke voorwaarden en volgens welke nadere regels de regio de 
luchthavenexploitanten vergoedde voor de bedragen die zij op grond van die overeenkomsten hadden 
betaald aan de luchtvaartmaatschappijen.

Op 29 juli 2016 heeft de Commissie het besluit vastgesteld waarbij zij de bij de litigieuze maatregelen 
ingevoerde steunregeling gedeeltelijk onverenigbaar heeft verklaard met de interne markt en waarbij zij 
heeft gelast om de steun in kwestie terug te vorderen van de als begunstigden beschouwde 
luchtvaartmaatschappijen, waaronder verzoekster. Ter ondersteuning van haar beroep tot nietigverklaring 
heeft verzoekster verschillende middelen aangevoerd. Deze hadden met name betrekking op verschillende 
kennelijke beoordelingsfouten en op schending van het vertrouwensbeginsel.

Het Gerecht heeft om te beginnen het middel afgewezen waarin werd aangevoerd dat de Commissie een 
kennelijke beoordelingsfout heeft begaan door de betalingen van de luchthavenexploitanten aan verzoekster 
te kwalificeren als staatsmiddelen waarvan de toekenning aan de Italiaanse Staat kan worden toegerekend.

In dit verband heeft het Gerecht in de eerste plaats bevestigd dat staatsmiddelen waren gebruikt voor de 
betalingen die de luchthavenexploitanten op grond van de gesloten overeenkomsten hadden gedaan ten 
gunste van de luchtvaartmaatschappijen, omdat deze betalingen waren verricht met de middelen die de 
regio had uitgekeerd aan de luchthavenexploitanten. Ter onderbouwing van deze vaststelling heeft het 

88|   Zie over hetzelfde onderwerp eveneens de arresten van 13 mei 2020, Volotea/Commissie (T-607/17, EU:T:2020:180), waartegen 
hogere voorziening is ingesteld, en Germanwings/Commissie (T-716/17, EU:T:2020:181). 

89|  Zaak C-343/20 P, easyJet Airline/Commissie. 

90|  Besluit (EU) 2017/1861 van de Commissie van 29 juli 2016 inzake staatssteun SA.33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) – Italië – 
Compensatie voor Sardijnse luchthavens voor openbaredienstverplichtingen (DAEB) (PB 2017, L 268, blz. 1).

91| �Legge regionale n. 10/2010 – Misure per lo sviluppo del trasporto aereo (regionale wet nr. 10/2010 houdende maatregelen voor de 
ontwikkeling van het luchtvervoer) (Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna nr. 12 van 16 april 2010) (hierna: „wet 
nr. 10/2010”).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:182
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:180
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:181
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Gerecht met name de nadere regels onderzocht die bij de litigieuze maatregelen waren vastgesteld met het 
oog op de terugbetaling door de regio van de betalingen die de luchthavenexploitanten op grond van de 
gesloten overeenkomsten hadden gedaan ten gunste van de luchtvaartmaatschappijen. Zo heeft het Gerecht 
opgemerkt dat er sprake was van een controlemechanisme waarbij de terugbetaling van de bestede middelen 
– die overigens plaatsvond in schijven – afhankelijk werd gesteld van de overlegging van boekhoudkundige 
verslagen en bewijsstukken waaruit bleek dat de overeenkomsten op grond waarvan de betalingen waren 
gedaan, in overeenstemming waren met de doelstellingen van wet nr. 10/2010 en naar behoren waren 
uitgevoerd. Volgens het Gerecht wordt aan de vaststelling dat de aldus overgedragen middelen staatsmiddelen 
zijn, niet afgedaan door het feit dat bij wet nr. 10/2010 niet is geregeld op welke wijze de luchthavenexploitanten 
de middelen overdragen aan de luchtvaartmaatschappijen, noch door het feit dat de luchthavenexploitanten 
andere financieringsbronnen zouden hebben. Nadat het Gerecht in herinnering had gebracht dat het voor 
de kwalificatie als „steunmaatregel” in de zin van artikel 107 VWEU niet van belang is welke doelstelling door 
de overheidsmaatregelen wordt nagestreefd, heeft het tevens beklemtoond dat wanneer een met staatsmiddelen 
bekostigd voordeel door de onmiddellijke ontvanger – in casu de luchthavenexploitanten – is overgedragen 
aan een uiteindelijke begunstigde, het irrelevant is of de begunstigde dat voordeel heeft overgedragen om 
commerciële redenen dan wel met het oog op een doelstelling van algemeen belang. Het Gerecht heeft 
daaruit afgeleid dat het verbod op staatssteun mogelijkerwijs van toepassing was op verschillende betalingen 
die de luchthavenexploitanten op grond van de litigieuze maatregelen hadden gedaan ten gunste van de 
luchtvaartmaatschappijen, ook al beschikten de luchthavenexploitanten niet over bevoegdheden van 
openbaar gezag, waren zij niet belast met taken van algemeen belang en waren zij niet aangewezen om de 
steun te beheren.

In de tweede plaats heeft het Gerecht met betrekking tot de toerekenbaarheid aan de regio van de door de 
luchthavenexploitanten aan de luchtvaartmaatschappijen gedane betalingen benadrukt dat ook de mate 
van toezicht door de staat op de toekenning van een voordeel – die met name blijkt uit de context van de 
betreffende maatregel, zijn omvang, zijn inhoud of de voorwaarden die erin zijn opgenomen – in aanmerking 
moet worden genomen om na te gaan of de overheid betrokken was bij de vaststelling ervan. Indien zij daar 
niet bij betrokken was, kan het toegekende voordeel niet aan de overheid worden toegerekend. Vervolgens 
heeft het Gerecht het bestreden besluit in het licht van deze criteria onderzocht en overwogen dat de mate 
waarin de regio toezicht uitoefende op de toekenning van de middelen aan de luchtvaartmaatschappijen, 
in casu rechtens genoegzaam aantoonde dat zij betrokken was bij de terbeschikkingstelling van die middelen. 
De nadere regels voor de toewijzing van de door de verschillende luchthavenexploitanten verkregen middelen 
waren immers weliswaar niet vastgelegd in wet nr. 10/2010, maar de regio kon dankzij de op grond van deze 
wet vastgestelde besluiten van haar uitvoerende macht een strikt toezicht uitoefenen op de gedragingen 
van de luchthavenexploitanten die hadden besloten om de financieringsmaatregelen aan te vragen waarin 
de litigieuze steunregeling voorzag. Dit toezicht kwam tot uiting in de voorafgaande goedkeuring van hun 
bedrijfsplannen of in de voorwaarden waaronder de aan de luchtvaartmaatschappijen uitgekeerde bedragen 
werden terugbetaald. Uit het feit dat de regio een dergelijk toezicht uitoefende, blijkt volgens het Gerecht 
dat de financieringsmaatregelen in kwestie aan haar konden worden toegerekend, mede omdat de regio ter 
bescherming van openbare investeringen verlangde dat strafrechtelijke clausules werden opgenomen in de 
overeenkomsten tussen de luchthavenexploitanten en de luchtvaartmaatschappijen. Het Gerecht heeft dan 
ook ingestemd met de vaststelling van de Commissie dat de luchthavenexploitanten konden worden 
beschouwd als tussenpersonen tussen de regio en de luchtvaartmaatschappijen, omdat zij de van de regio 
ontvangen middelen volledig hadden overgemaakt aan de luchtvaartmaatschappijen en aldus hadden 
gehandeld overeenkomstig de instructies die zij van de regio hadden ontvangen in het kader van de door 
de regio goedgekeurde bedrijfsplannen.

In het kader van het onderzoek van het tweede middel, waarin werd aangevoerd dat de Commissie een 
kennelijke beoordelingsfout heeft begaan door aan te nemen dat de luchtvaartmaatschappijen een voordeel 
ontvingen, heeft het Gerecht in de eerste plaats geoordeeld dat de Commissie de litigieuze maatregelen 
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terecht heeft gekwalificeerd als een „steunregeling” in de zin van artikel 1, onder d), van verordening 2015/1589. 
Na in herinnering te hebben gebracht dat deze kwalificatie niet van toepassing kan zijn op een reeks bepalingen 
waarvoor aanvullende uitvoeringsmaatregelen vereist zijn, heeft het Gerecht geoordeeld dat een steunregeling 
niettemin kan bestaan uit algemene bepalingen en de uitvoeringsbepalingen daarvan, mits het geheel van 
deze bepalingen volstaat om uitspraak te kunnen doen over de toekenning van individuele steun. Gelet op 
die beginselen stond het de Commissie in casu vrij om het rechtskader van de regeling in kwestie vast te 
stellen en daarbij rekening te houden met handelingen die na de kennisgeving van de litigieuze maatregelen 
waren vastgesteld en die niet van invloed waren op de kern van de regeling, maar de bedrijfsplannen en de 
individuele overeenkomsten tussen de luchthavenexploitanten en de luchtvaartmaatschappijen buiten 
beschouwing te laten. Deze bedrijfsplannen en individuele overeenkomsten zijn immers geen aanvullende 
uitvoeringsmaatregelen, maar maken reeds deel uit van de individuele tenuitvoerlegging van de litigieuze 
regeling. Ten slotte heeft het Gerecht gepreciseerd dat het feit dat de luchtvaartmaatschappijen in wet 
nr. 10/2010 formeel gesproken niet waren aangewezen als de uiteindelijke en daadwerkelijke begunstigden 
van de litigieuze steun, niet in de weg stond aan de kwalificatie van de regeling als „steunregeling”, omdat 
de Commissie haar standpunt kon baseren op alle elementen van de ingevoerde regeling.

Het Gerecht heeft in de tweede plaats geoordeeld dat de Commissie de transacties tussen de 
luchtvaartmaatschappijen en de luchthavenexploitanten terecht niet had getoetst aan het criterium van de 
particuliere marktdeelnemer in een markteconomie. De luchthavenexploitanten, die niet in handen zijn van 
de regio, hadden namelijk in wezen enkel de door de regio voor hen uitgewerkte litigieuze steunregeling ten 
uitvoer gelegd. Wat daarentegen de toepassing van dat criterium op de besluiten van de regio betreft, heeft 
het Gerecht geoordeeld dat de regio niet had gehandeld als investeerder, omdat zij de betreffende steunregeling 
uitsluitend had opgezet met het oog op de economische ontwikkeling van het eiland. Voor zover de regio 
afnemer was van marketingdiensten, heeft het Gerecht tevens benadrukt dat het bestaan van een voordeel 
dat steun oplevert niet kan worden uitgesloten op grond van de vaststelling dat er over en weer prestaties 
worden verricht, maar wel op grond van de vaststelling dat de betreffende diensten worden verworven 
overeenkomstig de Unierechtelijke regels voor het plaatsen van overheidsopdrachten, althans op basis van 
een open en transparante procedure die waarborgde dat het beginsel van gelijke behandeling van 
dienstverrichters werd nageleefd en dat de diensten tegen marktprijzen werden verworven. In casu heeft 
het Gerecht echter geoordeeld dat de vóór de sluiting van de overeenkomsten met de luchtvaartmaatschappijen 
bekendgemaakte oproepen om blijken van belangstelling in te dienen niet gelijkwaardig waren aan 
aanbestedingsprocedures, met name omdat de selectie tussen de luchtvaartmaatschappijen die op de 
oproepen hadden gereageerd, niet geschiedde op basis van precieze criteria.

Na te hebben uitgesloten dat de Commissie een kennelijke beoordelingsfout heeft gemaakt door aan te 
nemen dat de litigieuze maatregelen de mededinging vervalsten of dreigden te vervalsen, dat zij het 
handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedden en dat zij niet op grond van artikel 107, lid 3, 
VWEU bij wijze van uitzondering met de interne markt verenigbaar konden worden verklaard, heeft het 
Gerecht ten slotte in het kader van het onderzoek van het vijfde middel geoordeeld dat de Commissie ook 
het vertrouwensbeginsel niet heeft geschonden door de terugvordering te gelasten van de bedragen die 
verzoekster heeft ontvangen op grond van de overeenkomsten die krachtens de litigieuze maatregelen met 
de luchthavenexploitanten waren gesloten. In dit verband heeft het Gerecht opgemerkt dat verzoekster 
geen gewettigd vertrouwen kon hebben in de rechtmatigheid van de steun, aangezien deze onrechtmatig 
was omdat hij ten uitvoer was gelegd zonder dat was gewacht op het besluit van de Commissie over de bij 
haar aangemelde maatregelen. Zij kon ook geen gewettigd vertrouwen hebben in de commerciële aard van 
haar contractuele betrekkingen met de luchthavenexploitanten, aangezien zij niet onkundig kon zijn van de 
financieringsmechanismen van – de op nationaal niveau officieel bekendgemaakte – wet nr. 10/2010 en dus 
van het feit dat de betreffende middelen afkomstig waren van de staat.
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3.  Heffing van belastingen van vennootschappen die behoren tot een 
multinationale groep

In zijn arrest van 15 juli 2020, Ierland e.a./Commissie (T-778/16 en T-892/16, EU:T:2020:338), waartegen hogere 
voorziening92 is ingesteld, heeft het Gerecht (uitgebreide kamer) zich uitgesproken over de door de Ierse 
belastingdienst afgegeven fiscale rulings inzake de aan de Ierse vestigingen van Apple Sales International 
(ASI) en van Apple Operations Europe (AOE) toegerekende belastbare winst. Op 11 juni 2014 heeft de Europese 
Commissie een formele onderzoeksprocedure ingeleid met betrekking tot deze rulings omdat zij staatssteun 
konden vormen. ASI en AOE, dochterondernemingen van de Apple-groep93, zijn vennootschappen naar Iers 
recht die buiten Ierland worden beheerd en gecontroleerd. Zij zijn fiscaal niet ingezeten in Ierland en hebben 
Ierse vestigingen opgericht94.

Na haar onderzoek heeft de Commissie bij besluit van 30 augustus 201695 (hierna: „bestreden besluit”) 
geconcludeerd dat de door de Ierse belastingdienst afgegeven fiscale rulings met de interne markt onverenigbare 
en onrechtmatige staatssteun vormden die moest worden teruggevorderd van ASI en AOE. De Commissie 
heeft deze conclusie gebaseerd op drie verschillende redeneringen (een primaire, een subsidiaire en een 
alternatieve) met betrekking tot het criterium van het selectieve voordeel waarmee zij wilde aantonen dat 
de betwiste fiscale rulings ertoe hadden geleid dat ASI en AOE gedurende de periode dat de rulings van 
kracht waren, te weten tussen 1991 en 2014, minder belasting verschuldigd waren in Ierland.

Ierland, ASI en AOE hebben beroepen ingesteld bij het Gerecht, dat het bestreden besluit nietig heeft verklaard. 
Dit arrest, dat in het verlengde ligt van andere zaken betreffende advance tax rulings96, verschaft nadere 
toelichting bij het criterium van de selectiviteit van de steunmaatregelen bij de afgifte van dit soort rulings 
door de lidstaten.

In zijn arrest heeft het Gerecht in herinnering gebracht dat de maatregelen van de lidstaten op het gebied 
van directe belastingen weliswaar betrekking hebben op kwesties die binnen de Unie niet zijn geharmoniseerd, 
maar niet zijn uitgesloten van de regeling inzake het toezicht op staatssteun. Aangezien de Commissie bevoegd 
is om toe te zien op de naleving van die regeling, kan haar niet worden verweten dat zij haar bevoegdheden 
heeft overschreden door te onderzoeken of de Ierse belastingdienst ASI en AOE via de afgifte van de betwiste 
tax rulings fiscaal voordelig heeft behandeld door hen in staat te stellen om hun belastbare winst te verlagen 
ten opzichte van die van andere belastingplichtige ondernemingen die zich in een vergelijkbare situatie 
bevonden. Wanneer de Commissie deze bevoegdheid uitoefent ten aanzien van fiscale maatregelen, vallen 
het onderzoek van het voordeel en het onderzoek van de selectiviteit samen, aangezien beide criteria vereisen 

92|   Zaak C-465/20 P, Commissie/Ierland e.a.

93|  Binnen de Apple-groep is Apple Operations International een 100 %-dochteronderneming van Apple Inc., Apple Operations International 
heeft dochteronderneming AOE voor 100 % in handen, die op haar beurt de dochteronderneming ASI voor 100 % in handen heeft.

94|  De Ierse vestiging van ASI is onder meer verantwoordelijk voor de inkoop-, verkoop- en distributieactiviteiten die verband houden 
met de verkoop van Apple-producten aan verbonden ondernemingen en derde klanten in de regio Europa, het Midden-Oosten, India 
en Afrika en in de regio Azië-Stille Oceaan. De Ierse vestiging van AOE is verantwoordelijk voor de vervaardiging en de assemblage 
in Ierland van een specialistisch assortiment computerproducten, waaronder iMac-desktops, MacBook-laptops en andere 
computeraccessoires, die zij aan verbonden ondernemingen in Europa, het Midden-Oosten, India en Afrika levert.

95|  Besluit (EU) 2017/1283 van de Commissie van 30 augustus 2016 betreffende steunmaatregel SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 
2014/CP) die Ierland ten gunste van Apple ten uitvoer heeft gelegd (PB 2017, L 187, blz. 1).

96|  Zie met name arresten van 14 februari 2019, België en Magnetrol International/Commissie (T-131/16 en T-263/16, EU:T:2019:91); 
24 september 2019, Luxemburg en Fiat Chrysler Finance Europe/Commissie (T-755/15 en T-759/15, EU:T:2019:670), en 24 september 
2019, Nederland e.a./Commissie (T-760/15 en T-636/16, EU:T:2019:669).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:338
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2019:91
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2019:670
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2019:669
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dat wordt bewezen dat de betwiste fiscale maatregel tot een verlaging leidt van de belasting die de begunstigde 
van de maatregel normalerwijs verschuldigd zou zijn op grond van de normale belastingregeling, die van 
toepassing is op andere belastingplichtigen die zich in dezelfde situatie bevinden.

In casu heeft het Gerecht geoordeeld dat de Commissie niet heeft aangetoond dat er sprake is van een 
selectief voordeel dat heeft geleid tot een verlaging van het bedrag dat ASI en AOE verschuldigd waren uit 
hoofde van de vennootschapsbelasting in Ierland. Volgens het Gerecht is elk van de redeneringen die de 
Commissie heeft gevolgd gebrekkig, waardoor afbreuk is gedaan aan de wettigheid van het bestreden besluit.

Wat in de eerste plaats de primaire redenering van de Commissie betreft, heeft het Gerecht bevestigd dat 
de Commissie zich voor de afbakening van het referentiestelsel mag baseren op het zakelijkheidsbeginsel 
en de Authorised OECD Approach97.

Ten eerste heeft het Gerecht vastgesteld dat de Commissie geen fout heeft gemaakt bij de afbakening van 
het referentiestelsel voor het onderzoek van het criterium betreffende het selectieve voordeel. Dit stelsel 
bestaat in het gewone vennootschapsbelastingstelsel, dat tot doel heeft belasting te heffen over de winst 
van alle ondernemingen die in Ierland activiteiten uitoefenen, ongeacht of zij ingezeten dan wel niet-ingezeten 
of geïntegreerde dan wel zelfstandige ondernemingen zijn. Het Ierse belastingrecht voorziet immers niet 
alleen in de belasting van ingezeten vennootschappen, maar bepaalt ook dat niet-ingezeten vennootschappen 
in Ierland geen vennootschapsbelasting verschuldigd zijn, tenzij zij er handelsactiviteiten uitoefenen via een 
vestiging of agentschap. In dat geval worden zij belast over alle inkomsten uit handel die rechtstreeks of 
indirect afkomstig zijn van de vestiging of het agentschap en over alle inkomsten die voortvloeien uit de door 
de vestiging of het agentschap gebruikte of door of voor hen gehouden activa of rechten, alsook over de 
belastbare vermogenswinst die aan de vestiging of het agentschap kan worden toegerekend.98 Ingezeten 
vennootschappen en niet-ingezeten vennootschappen die in Ierland commerciële activiteiten verrichten via 
een vestiging, verkeren derhalve in een vergelijkbare situatie vanuit het oogpunt van het doel van het Ierse 
belastingstelsel om belastbare winst te belasten.

Ten tweede heeft het Gerecht geoordeeld dat, aangezien de winst uit de handelsactiviteiten van een vestiging 
van een niet-ingezeten vennootschap op grond van het Ierse belastingrecht wordt belast als winst die onder 
marktvoorwaarden is bepaald, de Commissie zich op goede gronden op het zakelijkheidsbeginsel kon baseren 
om het bestaan van een fiscaal voordeel te onderzoeken, ook al is dat beginsel niet formeel in het Ierse recht 
opgenomen. Aan de hand van dit beginsel kan de Commissie in het kader van de uitoefening van haar 
bevoegdheden uit hoofde van artikel 107, lid 1, VWEU nagaan of de belastbare winst van een vestiging van 
een niet-ingezeten vennootschap voor vennootschapsbelastingdoeleinden op zodanige wijze is bepaald dat 
niet-ingezeten vennootschappen die via een vestiging in Ierland actief zijn, geen gunstiger behandeling krijgen 
in vergelijking met zelfstandige ingezeten vennootschappen, waarvan de belastbare winst een afspiegeling 
is van prijzen die op basis van zakelijke onderhandelingen op de markt tot stand zijn gekomen. Wat de 
strekking betreft van het zakelijkheidsbeginsel in het kader van het toezicht op staatssteun, heeft het Gerecht 
in herinnering gebracht dat dit beginsel in het onderhavige geval weliswaar een instrument is waarmee kan 
worden nagegaan of er sprake is van een fiscaal voordeel, maar dat de Commissie niet kan aanvoeren dat 
er een autonome verplichting bestaat op grond waarvan de lidstaten dat beginsel horizontaal moeten 
toepassen op alle gebieden van hun nationale belastingrecht. Bij gebreke van een Unieregeling voor de 
vaststelling van de heffingsgrondslagen en de verdeling van de belastingdruk over de verschillende 

97|  Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments (verslag van 2010 inzake de toerekening van winst aan vaste 
inrichtingen), goedgekeurd op 22 juli 2010 door de Raad van de OESO.

98|  Section 25 van de Taxes Consolidation Act van 1997.
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productiefactoren en economische sectoren, beschikt de Commissie bij de huidige stand van het Unierecht 
immers niet over de bevoegdheid om autonoom, zonder rekening te houden met de nationale belastingregels, 
te bepalen wat de zogenoemde „normale” belasting van een geïntegreerde onderneming is.

Ten derde heeft het Gerecht geoordeeld dat de Commissie zich op goede gronden in wezen op de Authorised 
OECD Approach99 kon baseren voor de vaststelling dat voor de toerekening van winst aan de Ierse vestiging 
van een niet-ingezeten vennootschap in het kader van de toepassing van de bepalingen van het Ierse 
belastingrecht, rekening moest worden gehouden met de verdeling van activa, functies en risico’s tussen de 
vestiging en de andere onderdelen van die onderneming. De Commissie heeft immers weliswaar in het 
bestreden besluit noch de bepalingen van het OESO-modelbelastingverdrag noch de OESO-richtlijnen inzake 
winsttoerekening of inzake verrekenprijzen rechtstreeks toegepast, maar zij heeft zich in wezen wel op de 
Authorised OECD Approach gebaseerd. Het Gerecht heeft in dit verband vastgesteld dat, hoewel de Authorised 
OECD Approach niet is opgenomen in het Ierse belastingrecht, er in wezen raakvlakken bestaan tussen, 
enerzijds, de functionele en feitelijke analyse die in het kader van de eerste stap van de door de Authorised 
OECD Approach voorgestelde analyse wordt verricht en, anderzijds, de toepassing van de bepalingen van 
het Ierse belastingrecht inzake niet-ingezeten vennootschappen.

Daarentegen heeft het Gerecht vastgesteld dat de Commissie fouten heeft gemaakt bij de toepassing van 
de bepalingen van het Ierse belastingrecht betreffende niet-ingezeten vennootschappen. Volgens die 
bepalingen kan de winst die voortvloeit uit activa – zoals intellectuele-eigendomslicenties – die worden 
beheerd door een niet-ingezeten vennootschap, immers als zodanig niet worden aangemerkt als winst die 
aan de vestigingen kan worden toegerekend, zelfs niet indien deze activa ter beschikking van de Ierse vestiging 
van deze vennootschap worden gesteld. Bepalend voor de vaststelling van de winst van de Ierse vestiging 
is de vraag of deze vestiging die activa beheert. Door te stellen dat de intellectuele-eigendomslicenties van 
de Apple-groep aan de Ierse vestigingen hadden moeten worden toegerekend omdat moest worden 
aangenomen dat de vennootschappen ASI en AOE zonder de nodige werknemers en zonder fysieke aanwezigheid 
die licenties niet konden beheren, heeft de Commissie volgens het Gerecht een winsttoerekening „bij 
uitsluiting” verricht die in strijd is met de bepalingen van het Ierse belastingrecht betreffende niet-ingezeten 
vennootschappen. Bovendien heeft de Commissie volgens het Gerecht bij haar beoordeling van de activiteiten 
binnen de Apple-groep niet aangetoond dat de intellectuele-eigendomslicenties van de Apple-groep, gelet 
op de activiteiten en functies die daadwerkelijk door de Ierse vestigingen van ASI en AOE worden uitgeoefend, 
enerzijds, en de strategische besluiten die buiten die vestigingen worden genomen en uitgevoerd, anderzijds, 
aan die Ierse vestigingen hadden moeten worden toegerekend om de belastbare jaarwinst van ASI en AOE 
in Ierland te bepalen. Bijgevolg heeft het Gerecht geoordeeld dat de Commissie in het kader van haar primaire 
redenering niet heeft aangetoond dat de Ierse belastingdienst met de afgifte van de fiscale rulings een 
voordeel heeft verschaft aan ASI en AOE.

In de tweede plaats is het Gerecht tot dezelfde slotsom gekomen met betrekking tot de subsidiaire redenering, 
volgens welke de in de fiscale rulings onderschreven methoden voor winsttoerekening hebben geleid tot 
een resultaat dat afwijkt van een betrouwbare raming van een op de markt gebaseerde uitkomst die voldoet 
aan het zakelijkheidsbeginsel. In zijn motivering heeft het Gerecht beklemtoond dat het enkele feit dat 
methodologische voorschriften, met name in verband met de OESO-richtlijnen inzake verrekenprijzen, niet 
zijn nageleefd, niet volstaat om te concluderen dat de berekende winst geen betrouwbare benadering van 
een marktuitkomst is, laat staan dat de berekende winst lager is dan de winst waartoe zou zijn gekomen 
indien de methode voor het vaststellen van de verrekenprijzen correct was toegepast. De enkele vaststelling 

99|  De Authorised OECD Approach is gebaseerd op het werk van deskundigengroepen en is het resultaat van de op internationaal niveau 
bereikte consensus inzake winsttoerekening aan vaste inrichtingen; deze heeft een zeker praktisch belang bij de uitlegging van 
kwesties die verband houden met die winsttoerekening.
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van een methodologische fout volstaat derhalve als zodanig niet om te bewijzen dat de litigieuze fiscale 
maatregelen een voordeel hebben verschaft aan de begunstigden van die maatregelen. De Commissie moet 
immers tevens bewijzen dat de vastgestelde methodologische fouten hebben geleid tot een verlaging van 
de belastbare winst en bijgevolg van de belastingdruk voor die begunstigden in vergelijking met de belastingdruk 
die zij zonder de betrokken fiscale maatregelen zouden hebben gedragen op grond van de normale nationale 
belastingregels.

Het Gerecht heeft in dit verband weliswaar vastgesteld dat de fiscale rulings onvolledig en hier en daar 
onsamenhangend zijn wegens tekortkomingen in de methoden waarmee de belastbare winst van ASI en 
AOE wordt berekend, maar tevens geoordeeld dat de Commissie niet heeft aangetoond dat de methodologische 
fouten die de door de fiscale rulings onderschreven methoden voor winsttoerekening volgens haar bevatten, 
met name op het gebied van de keuze van de exploitatiekosten als winstniveau-indicator en van de in de 
fiscale rulings aanvaarde rendementsniveaus, tot een verlaging van de belastbare winst van ASI en AOE in 
Ierland hebben geleid.

Wat in de derde en laatste plaats de alternatieve redenering betreft, heeft het Gerecht met name geoordeeld 
dat, voor zover de Commissie met haar primaire en haar subsidiaire redenering niet het bestaan van een 
voordeel heeft aangetoond, zij niet louter op basis van haar alternatieve redenering kan aantonen dat er in 
casu een selectief voordeel bestaat. Zo heeft het Gerecht geoordeeld dat, zelfs gesteld dat de belastingdienst 
over een beoordelingsbevoegdheid beschikt, het bestaan van een dergelijke beoordelingsbevoegdheid nog 
niet per definitie impliceert dat die bevoegdheid is uitgeoefend om de belastingdruk voor de begunstigde 
van de fiscale ruling te verlagen ten opzichte van de druk die hij normaliter had moeten dragen. Volgens het 
Gerecht heeft de Commissie hoe dan ook niet aangetoond dat de Ierse belastingdienst een ruime 
beoordelingsbevoegdheid heeft uitgeoefend waardoor ASI en AOE konden worden bevoordeeld. Ter afwijzing 
van het argument van de Commissie dat de Ierse belastingdienst bij de toepassing van de fiscale bepalingen 
geen coherente criteria hanteert om de winst te bepalen die aan de Ierse vestigingen van niet-ingezeten 
vennootschappen moet worden toegerekend, heeft het Gerecht beklemtoond dat voor de toepassing van 
deze bepalingen een objectieve analyse van de feiten moet worden gemaakt die in wezen overeenkomt met 
de analyse die wordt voorgesteld door de OESO. Voorts merkt het Gerecht op dat de vastgestelde 
methodologische tekortkomingen in de berekening van de belastbare winst van ASI en van AOE op zich niet 
kunnen aantonen dat de fiscale rulings het resultaat zijn van het feit dat de Ierse belastingdienst een ruime 
beoordelingsbevoegdheid heeft uitgeoefend.
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V. Intellectuele eigendom

1. Uniemerk 

a. Tekens die een merk kunnen vormen

In het arrest CEDC International/EUIPO – Underberg (Vorm van een grashalm in een fles) (T-796/16, EU:T:2020:439) 
van 23 september 2020, waartegen hogere voorziening100 is ingesteld, heeft het Gerecht zich uitgesproken 
over het vereiste dat de voorstelling van een driedimensionaal merk in het inschrijvingsbewijs duidelijk en 
nauwkeurig is in de zin van artikel 4 van verordening nr. 40/94101.

In deze zaak had Underberg AG verzocht om een driedimensionaal Uniemerk dat een grashalm in een fles 
voorstelde, in te schrijven voor spiritualiën en likeuren. CEDC International sp. z o.o. (hierna: „verzoekster”) 
had oppositie ingesteld op grond van haar oudere Franse driedimensionale merk (hierna: „ouder merk”) dat 
is ingeschreven voor alcoholhoudende dranken.

De oppositie en het daaropvolgende beroep van verzoekster waren afgewezen door respectievelijk de 
oppositieafdeling en de kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie 
(EUIPO), omdat verzoekster geen bewijs had geleverd van de wijze waarop het oudere merk was gebruikt, 
dat wil zeggen van het gebruik van dit merk zoals dat was ingeschreven dan wel van een gebruik ervan in 
een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm 
waarin het was ingeschreven, werd gewijzigd. Verzoekster had daartegen beroep ingesteld, waarop het 
Gerecht de beslissing van de kamer van beroep had vernietigd op grond van de overweging dat zij haar 
beoordelingsbevoegdheid niet had uitgeoefend om te bepalen of de te laat overgelegde bewijzen van gebruik 
in aanmerking dienden te worden genomen.102 Met haar tweede beslissing (hierna: „bestreden beslissing”) 
heeft de kamer van beroep het beroep opnieuw afgewezen na te hebben vastgesteld dat deze bewijzen niets 
wijzigen aan haar eerdere beslissing. 

Het Gerecht heeft op het beroep dat tegen deze laatste beslissing is ingesteld, geoordeeld dat in het kader 
van de uitlegging en toepassing van het Uniemerkenrecht de voorstelling van het merk, die duidelijk en 
nauwkeurig moet zijn, bepaalt voor welk voorwerp bescherming wordt verleend door de inschrijving. 
Bovendien moet de beschrijving die eventueel bij de afbeelding kan zijn gevoegd, overeenstemmen met 
deze afbeelding zoals die is ingeschreven, en kan zij de werkingssfeer van het aldus omschreven merk niet 
uitbreiden. Dit vereiste, dat een eventuele beschrijving overeenstemt met de voorstelling, is dus een logisch 
gevolg van het vereiste van duidelijkheid en nauwkeurigheid van de voorstelling die het voorwerp van de 
bescherming bepaalt.

100|  Zaak C-639/20 P, CEDC International/EUIPO.

101|  Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) [vervangen door 
verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB 2009, L 78, blz. 1), zelf vervangen 
door verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, 
blz. 1)].

102|  Arrest van het Gerecht van 11 december 2014, CEDC International/BHIM – Underberg (Vorm van een grashalm in een fles)(T-235/12, 
EU:T:2014:1058).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:439
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2014:1058
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In dit verband heeft het Gerecht vastgesteld dat de beschrijving van het oudere merk in het onderhavige 
geval niet overeenstemt met de voorstelling ervan – die een lijn bevat en geen grashalm zoals beschreven 
– en dus niet kan dienen om deze te verduidelijken of nader toe te lichten.103 Alleen met een beter op een 
grashalm lijkende voorstelling, of de werkelijke afbeelding van een dergelijke grashalm binnenin een fles, 
had immers duidelijk en nauwkeurig kunnen worden bepaald dat deze deel uitmaakt van dit merk. Het 
precieze voorwerp van de door het oudere merk verleende bescherming heeft dus geen betrekking op een 
grashalm.

Na deze vaststellingen heeft het Gerecht het oordeel van de kamer van beroep bevestigd dat het gebruik 
van het oudere merk zoals weergegeven en ingeschreven niet was bewezen.

Daarentegen is de grief inzake niet-nakoming van de motiveringsplicht aanvaard.104 Het Gerecht heeft namelijk 
geoordeeld dat de kamer van beroep ter onderbouwing van het dictum van de bestreden beslissing waarbij 
alle aangevoerde oppositiegronden werden verworpen, niet voor bepaalde gronden mocht verwijzen naar 
de motivering van een eerste, door het Gerecht in haar geheel vernietigde beslissing, zonder elk van deze 
oppositiegronden te onderzoeken en af te wijzen. Derhalve heeft het Gerecht de bestreden beslissing alleen 
vernietigd voor zover de kamer van beroep bepaalde gronden niet heeft onderzocht.

b. Merken zonder onderscheidend vermogen 

Bij zijn arrest van 5 februari 2020, Hickies/EUIPO (Vorm van een schoenveter) (T-573/18, EU:T:2020:32), heeft 
het Gerecht het beroep verworpen dat was ingesteld tegen de beslissing van het EUIPO waarbij de inschrijving 
van een driedimensionaal merk bestaande in de vorm van een schoenveter was afgewezen op grond van de 
overweging dat dat merk geen onderscheidend vermogen heeft.

Hickies, verzoekster, had een aanvraag ingediend tot inschrijving van een driedimensionaal teken in de vorm 
van een snoer dat in vier afbeeldingen vanuit verschillende invalshoeken wordt weergegeven. Aan het ene 
uiteinde van dit snoer zit een oogje waarin de knop – die zich aan het andere uiteinde bevindt – kan worden 
aangebracht om het snoer te sluiten. Het EUIPO heeft geoordeeld dat het aangevraagde merk onderscheidend 
vermogen mist105 voor een deel van de waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, met name voor 
schoenveters.

Verzoekster heeft onder meer aangevoerd dat het aangevraagde merk een volledig nieuw type sluitingssysteem 
voor schoenen weergeeft dat aanzienlijk afwijkt van de normen en gewoonten in de schoenensector. 
Dienaangaande stelde zij ter weerlegging van de door het EUIPO aangehaalde voorbeelden dat de betrokken 
waren imitaties zijn en dat geen enkele van de aangehaalde websites toebehoort aan een merkhouder, maar 
dat het gaat om onlineverkoopplatforms, die bekendstaan als verkoopinstrument voor namakers. Dienaangaande 
heeft het Gerecht geoordeeld dat het feit dat het mogelijkerwijs gaat om onlineverkoopplatforms geenszins 
afdoet aan de bewijskracht van de elementen die de onderzoeker heeft aangevoerd om aan te tonen dat op 
de Uniemarkt soortgelijke vormen bestaan als die van het aangevraagde merk. Zelfs indien sommige van 

103|  Het oudere merk is als volgt omschreven: „het merk bestaat uit een fles waarin een grashalm in een bijna diagonale positie in de 
flessenbuik is geplaatst”.

104|  In de zin van artikel 75 van verordening nr. 207/2009.

105|  In de zin van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:32
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die websites mogelijkerwijs worden gebruikt voor de verkoop van namaak, bewijst deze mogelijkheid op zich 
niet dat de waren waarnaar de door het EUIPO aangehaalde links verwijzen, namaakproducten zijn. In ieder 
geval is het Gerecht niet bevoegd om uitspraak te doen over de vermeende namaak.

Voorts heeft verzoekster zich beroepen op de nieuwheid van de waar waarvan de vorm overeenkomt met 
die van het aangevraagde merk. Het Gerecht heeft geoordeeld dat, zelfs indien vaststaat dat deze waar nieuw 
is, dit niet noodzakelijkerwijs impliceert dat dit merk onderscheidend vermogen heeft. Het Gerecht heeft in 
herinnering gebracht dat tekens die gewoonlijk worden gebruikt voor de verkoop van de betrokken waren 
of diensten worden geacht niet de herkomst ervan te kunnen identificeren. Deze stelling kan echter niet 
a contrario aldus worden uitgelegd dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen heeft wanneer 
dit merk weinig wordt gebruikt voor de betrokken waren en diensten. De beoordeling van het onderscheidend 
vermogen van een Uniemerk berust immers niet op de originaliteit van het merk noch op het feit dat het 
merk niet wordt gebruikt in de sector van de betrokken waren en diensten.

Verder heeft het Gerecht erop gewezen dat de door verzoekster aangevoerde inbreuk op twee 
gemeenschapsmodellen, die zou voortvloeien uit het feit dat waren in de handel worden gebracht die een 
soortgelijke vorm hebben als verzoeksters waar waarvan de vorm overeenkomt met die van het aangevraagde 
merk, geen invloed heeft op de analyse van het intrinsieke onderscheidend vermogen van het aangevraagde 
merk. De bescherming van een model impliceert immers niet dat de betrokken vorm onderscheidend 
vermogen heeft, aangezien de onderzoekscriteria voor deze twee rechten fundamenteel verschillen. De 
bescherming van een model heeft betrekking op de verschijningsvorm van een voortbrengsel die zich van 
het bestaande erfgoed onderscheidt en berust op de nieuwheid van dat model, namelijk het feit dat er nog 
geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld, alsmede op het eigen karakter ervan. In het 
geval van een merk moet de vorm waarin het aangevraagde merk bestaat weliswaar noodzakelijkerwijs op 
significante wijze afwijken van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is om onderscheidend 
vermogen te kunnen hebben, maar de loutere nieuwheid van deze vorm volstaat niet om te concluderen 
dat er sprake is van onderscheidend vermogen, aangezien het doorslaggevende criterium is of deze vorm 
de functie van aanduiding van de commerciële herkomst kan vervullen.

Volgens het Gerecht heeft de kamer van beroep van het EUIPO ook terecht het belang van de door verzoekster 
aangevoerde designprijzen geminimaliseerd. De omstandigheid dat waren een hoogwaardig design hebben, 
impliceert immers niet noodzakelijkerwijs dat een merk bestaande in de driedimensionale vorm van deze 
waren zich van meet af aan ertoe leent om deze waren te onderscheiden van die van andere ondernemingen. 
Voorts is het mogelijk dat de deskundigen die deze prijzen uitreiken zich dienen te concentreren op minieme 
verschillen, terwijl het relevante publiek, dat in casu een gemiddeld aandachtsniveau heeft, niet tot een 
analytisch onderzoek van de betrokken vorm zal overgaan.

In zijn arrest van 25 november 2020, Brasserie St Avold/EUIPO (Vorm van een donkerkleurige fles) (T-862/19, 
EU:T:2020:561), heeft het Gerecht uitspraak gedaan in een zaak waarin Brasserie St Avold de internationale 
inschrijving van een driedimensionaal teken heeft aangevraagd en daarbij de Europese Unie heeft aangeduid. 
Het teken bestaat in de driedimensionale weergave van een met een kroonkurk afgesloten donkerkleurige 
fles. Een wit etiket is op ongelijkmatige wijze rond het onderlichaam van de fles gewikkeld, met uitzondering 
van een naar boven gericht uitsteeksel dat op die plaats niet aansluit op het flessenlichaam. De merkbescherming 
is aangevraagd voor dranken. Het EUIPO heeft bescherming van internationale inschrijving geweigerd op 
grond van de overweging dat het teken elk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, 
onder b), van verordening 2017/1001.

Verzoekster heeft bij het Gerecht beroep tot vernietiging van de beslissing van het EUIPO ingesteld, dat is 
verworpen. Het Gerecht is in het kader van de beoordeling van het onderscheidend vermogen van 
driedimensionale merken bestaande in de vorm van de waar nader ingegaan op de omschrijving van de 
norm en van hetgeen in de sector gangbaar is.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:561
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Allereerst heeft het Gerecht erop gewezen dat de verpakking noodzakelijk is om vloeibare waar in de handel 
te kunnen brengen, zodat de gemiddelde consument daaraan in de eerste plaats louter deze functie toeschrijft. 
Alleen een merk dat op significante wijze van de norm of van hetgeen in de sector gangbaar is afwijkt, bezit 
onderscheidend vermogen. Wanneer een driedimensionaal merk bestaat in de vorm van de waar waarvoor 
inschrijving wordt aangevraagd, dan wel in de vorm van de verpakking van die waar, wettigt de enkele 
omstandigheid dat deze vorm een variant op een van de gebruikelijke vormen van dit type waren of van de 
verpakking ervan is, dus niet de conclusie dat het merk onderscheidend vermogen bezit.

Vervolgens heeft het Gerecht vastgesteld dat het EUIPO heeft aangetoond dat de norm en wat in de 
drankensector gangbaar is wordt gekenmerkt door een grote variëteit aan etiketvormen en manieren waarop 
die etiketten op de flessen zijn aangebracht. Zelfs in de veronderstelling dat de meest voorkomende etiketvorm 
voor de betrokken waren rechthoekig is en integraal aan een deel van het cilindrische flessenlichaam wordt 
vastgelijmd, kan de norm en hetgeen in de sector gangbaar is dus niet worden herleid tot louter de statistisch 
meest voorkomende vorm, maar vallen daaronder alle vormen die de consument gewoonlijk op de markt 
tegenkomt.

Ten slotte heeft het Gerecht benadrukt dat het betrokken etiket slechts een mogelijke variant op de reeds 
bestaande vormen uitmaakt. Het wijkt niet op significante wijze af van de norm of van hetgeen in de sector 
gangbaar is. Bijgevolg kan het litigieuze teken geen aanduiding voor de herkomst van de betrokken waar 
vormen. Het bezit dan ook niet het minimaal vereiste onderscheidend vermogen.

c. Merken die het publiek kunnen misleiden

Bij arrest van 13 mei 2020, SolNova/EUIPO – Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker) (T-86/19, EU:T:2020:199), 
heeft het Gerecht de beslissing van het EUIPO gedeeltelijk vernietigd op grond van de overweging dat het 
EUIPO ten onrechte had geoordeeld dat het woordmerk BIO-INSECT Shocker niet misleidend was voor 
biociden.

SolNova AG, verzoekster, had een vordering tot nietigverklaring van het woordmerk BIO-INSECT Shocker 
ingesteld voor alle waren waarop dit merk betrekking had, biociden daaronder begrepen, met name omdat 
dit merk het publiek kan misleiden ten aanzien van de soort of de kwaliteit van de waren. Het EUIPO heeft 
deze vordering afgewezen. Volgens het EUIPO kan het litigieuze merk het publiek niet misleiden omdat 
verzoekster niet heeft aangetoond dat het merk als misleidend kan worden aangemerkt in de zin van artikel 7, 
lid 1, onder g), van verordening nr. 207/2009 en omdat een niet-misleidend gebruik van dat merk mogelijk 
is. In het kader van haar beroep voor het Gerecht heeft verzoekster met name aangevoerd dat het litigieuze 
merk door het relevante publiek wordt opgevat als betrekking hebbend op biologische producten of in 
verbinding wordt gebracht met eerbied voor het milieu.

Om te beginnen heeft het Gerecht herinnerd aan de vaste rechtspraak volgens welke voor de weigering van 
inschrijving van merken die het publiek kunnen misleiden als bedoeld in artikel 7, lid 1, onder g), van verordening 
nr. 207/2009 vereist is dat een werkelijke misleiding of een voldoende ernstig gevaar voor misleiding van de 
consument kan worden vastgesteld.

Vervolgens heeft het Gerecht, onder verwijzing naar de bepalingen van verordening nr. 528/2012106 waarin 
het begrip biocide wordt omschreven en de vereisten inzake etikettering van en reclame voor dergelijke 
producten worden vastgesteld, geoordeeld dat uit die bepalingen volgt dat vermeldingen op een biocide – 

106|  Artikel 3, lid 1, onder a), artikel 69, lid 2, en artikel 72, lid 3, van verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de 
Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden (PB 2012, L 167, blz. 1).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:199
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zoals de biociden waarvoor het litigieuze merk is ingeschreven – die doen geloven dat dit product natuurlijk, 
onschadelijk of milieuvriendelijk is, de consument kunnen misleiden. Derhalve volstaat de aanwezigheid van 
een dergelijke vermelding op een biocide als bewijs dat er een voldoende ernstig gevaar voor misleiding van 
de consument bestaat.

In dit verband heeft het Gerecht met betrekking tot het woordelement „bio” van het litigieuze merk in 
herinnering gebracht dat dit element een zeer suggestieve strekking heeft verkregen, die over het algemeen 
verwijst naar de idee van milieuvriendelijkheid of naar het gebruik van natuurlijke materialen of zelfs van 
ecologische fabricageprocedés.

Derhalve heeft het Gerecht geoordeeld dat de vermelding van de term „bio” op de biociden volstaat als 
bewijs dat er een voldoende ernstig gevaar voor misleiding van de consument bestaat.

Ten slotte was het Gerecht, anders dan het EUIPO, van oordeel dat het feit dat een niet-misleidend gebruik 
van het merk mogelijk is, gesteld dat dit is aangetoond, niet belet dat er sprake is van schending van artikel 7, 
lid 1, onder g), van verordening nr. 207/2009.

d. Procedurekwesties

In 2020 heeft het Gerecht zich meermaals uitgesproken over procedurekwesties voor het EUIPO. Het heeft 
met name verduidelijkt welk soort vergissingen kan leiden tot een rechtzetting, onder welke voorwaarden 
de procedure kan worden geschorst, onder welke voorwaarden een verzoek tot herstel in de vorige toestand 
ontvankelijk is, en welke gevolgen de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk heeft voor de bescherming 
die Uniemerken genieten.

In het arrest Aurea Biolabs/EUIPO – Avizel (AUREA BIOLABS) (T-724/18 en T-184/19, EU:T:2020:227) van 28 mei 
2020 heeft het Gerecht de beroepen verworpen die waren ingesteld tegen twee beslissingen van de kamer 
van beroep van het EUIPO. In de eerste beslissing had het EUIPO vastgesteld dat er sprake was van 
verwarringsgevaar en in de tweede beslissing had het de eerste beslissing rechtgezet door een punt te 
schrappen dat betrekking had op de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. In dit arrest diende het 
Gerecht te preciseren welk soort fouten aanleiding kan geven tot een rechtzetting.

Verzoekster, Aurea Biolabs Pte Ltd, had verzocht om inschrijving van het beeldmerk AUREA BIOLABS voor 
voedingssupplementen. Avizel SA had oppositie ingesteld op basis van haar oudere Uniewoordmerk AUREA, 
dat onder meer is ingeschreven voor huidverzorgende crèmes voor medisch gebruik. Bij beslissing van 
11 september 2018 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de kamer van beroep van het EUIPO de oppositie 
toegewezen, op grond dat er verwarringsgevaar bestond, en de inschrijvingsaanvraag afgewezen. Zij heeft 
zich onder meer op het standpunt gesteld dat de door de conflicterende merken aangeduide waren op zijn 
minst in geringe mate soortgelijk zijn. Bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar heeft zij evenwel 
opgemerkt dat de betreffende waren gelijk waren geacht. Bij beslissing van 29 januari 2019 heeft de tweede 
kamer van beroep de bestreden beslissing rechtgezet door het punt volgens hetwelk de waren dezelfde zijn 
te schrappen.

In haar beroep voerde verzoekster aan dat de fout in kwestie niet kon worden rechtgezet. Volgens haar 
kunnen de beslissingen van het EUIPO in geval van „kennelijke fouten” enkel worden herroepen.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:227
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In dit verband heeft het Gerecht om te beginnen gepreciseerd dat op de rechtzetting van de bestreden 
beslissing artikel 102 van verordening 2017/1001107 van toepassing was. In die bepaling is enkel sprake van 
„kennelijke vergissingen”. Alleen in artikel 103 van die verordening108, dat van toepassing is op de herroeping 
van beslissingen van het EUIPO, wordt verwezen naar „kennelijke fouten”.

Vervolgens heeft het Gerecht opgemerkt dat er in de voorheen geldende versies van de bepalingen betreffende 
de rechtzetting en de herroeping van beslissingen van het EUIPO sprake was van „kennelijke vergissingen”109 
en „kennelijke procedurefouten”110. Uit die bepalingen volgt dat er een verschil bestaat in het soort fouten 
dat kan leiden tot rechtzetting of herroeping, en dit wegens het onderscheid tussen de rechtzettingsprocedure 
en de herroepingsprocedure.

De rechtzettingsprocedure leidt namelijk niet tot intrekking van de rechtgezette beslissing, maar heeft enkel 
tot gevolg dat de daarin vervatte fouten worden hersteld door middel van een rechtzettingsbeslissing. 
Rechtzettingen zijn dan ook beperkt tot kennelijke fouten van formele aard, die geen invloed hebben op de 
strekking en de inhoud van de genomen beslissing, maar enkel op de vorm ervan. Het betreft fouten die 
zodanig voor de hand liggen dat geen andere tekst denkbaar is dan de tekst zoals hij luidt na de rechtzetting, 
en die niet rechtvaardigen dat de beslissing waarin zij vervat zijn, ongeldig wordt verklaard of wordt herroepen. 
Daarentegen is het gerechtvaardigd een beslissing tot herroeping te nemen wanneer fouten zijn gemaakt 
die met zich meebrengen dat het dispositief van de beslissing in kwestie niet kan worden gehandhaafd zonder 
dat later een nieuwe analyse wordt uitgevoerd door de instantie die deze beslissing heeft genomen.

Ten slotte heeft het Gerecht geoordeeld dat het feit dat de uitdrukking „kennelijke fouten” in artikel 102 van 
verordening 2017/1001 is vervangen door de uitdrukking „kennelijke vergissingen”, niet afdoet aan het 
onderscheid tussen enerzijds de gevallen waarin rechtzetting kan plaatsvinden en anderzijds de gevallen 
waarin herroeping kan plaatsvinden. Dat feit wordt namelijk juist verklaard door de noodzaak om het 
onderscheid te handhaven tussen fouten die een rechtzetting rechtvaardigen en fouten die een herroeping 
rechtvaardigen.

Het Gerecht heeft dan ook geoordeeld dat wanneer in een beslissing een fout wordt vastgesteld, deze 
overeenkomstig artikel 102 van verordening 2017/1001 kan worden rechtgezet indien het gaat om een 
ongerijmdheid in een beslissing die voor het overige coherent en ondubbelzinnig is, te weten indien duidelijk 
blijkt dat de fout voortvloeit uit een vergissing of een lapsus die onmiskenbaar moet worden gecorrigeerd 
in de gekozen zin, zodat geen andere bewoordingen hadden kunnen worden overwogen dan die welke 
resulteren uit de rechtzetting.

In het onderhavige geval kan uit het feit dat de rechtzetting niet bestond in de toevoeging van een punt dat 
was weggelaten, maar wel in de schrapping van een punt in de bestreden beslissing, op zichzelf niet worden 
afgeleid dat deze rechtzetting heeft plaatsgevonden in strijd met artikel 102 van verordening 2017/1001.

107|  Artikel 102 van verordening 2017/1001, met als opschrift „Rechtzetting van fouten en kennelijke vergissingen”, bepaalt in lid 1: „Het 
[EUIPO] zorgt op eigen initiatief of op verzoek van een partij voor rechtzetting van taalfouten of transcriptiefouten en kennelijke 
vergissingen in de beslissingen van het Bureau, of van technische fouten die bij de inschrijving van een Uniemerk of de publicatie 
van de inschrijving te wijten zijn aan het Bureau.”

108|  Artikel 103 van verordening 2017/1001, met als opschrift „Herroeping van beslissingen”, bepaalt in lid 1: „Indien het [EUIPO] een 
inschrijving in het register heeft gedaan of een beslissing heeft genomen waarbij het een kennelijke fout heeft gemaakt, haalt het 
deze inschrijving door of herroept het deze beslissing. [...]”

109|  Regel 53 van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 
van de Raad inzake het gemeenschapsmerk (PB 1995, L 303, blz. 1).

110|  Artikel 80 van verordening nr. 207/2009.
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Om vast te stellen of de fout in kwestie kon worden rechtgezet, heeft het Gerecht opgemerkt dat die fout 
was opgenomen in een punt waarin de uitkomst van de vergelijkende analyse van de betreffende waren 
werd vermeld met het oog op het verrichten van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. Deze 
vermelding moest noodzakelijkerwijs in overeenstemming zijn met de overgenomen analyse, zodat melding 
moest worden gemaakt van een op zijn minst geringe soortgelijkheid en niet van een gelijkheid van de 
betreffende waren. De aldus gemaakte fout kon dus onmiskenbaar enkel worden hersteld in de zin van de 
door de kamer van beroep verrichte analyse waarbij zij tot de slotsom is gekomen dat de waren soortgelijk 
zijn. Het punt in de bestreden beslissing volgens hetwelk het ging om dezelfde waren, moest dus onmiskenbaar 
worden geschrapt, zodat deze schrapping kan worden aangemerkt als een rechtmatige rechtzetting van een 
fout op grond van artikel 102 van verordening 2017/1001.

Voorts heeft het Gerecht bevestigd dat de betreffende waren soortgelijk zijn en vastgesteld dat er sprake is 
van verwarringsgevaar.

Bij arrest van 28 mei 2020, Cinkciarz.pl/EUIPO – MasterCard International (We intelliGence the World)  
(T-84/19 en T-88/19–T-98/19, EU:T:2020:231) heeft het Gerecht de beslissingen van de kamer van beroep van 
het EUIPO vernietigd omdat deze kamer de betrokken beroepsprocedures niet had geschorst hoewel zij de 
schorsing passend achtte omdat er parallelle procedures liepen.

In deze zaak heeft Cinkciarz.pl sp. z o.o., verzoekster, twaalf aanvragen tot inschrijving van Uniebeeldmerken 
ingediend. MasterCard International, interveniënte, heeft oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze 
merken. De opposities waren gebaseerd op zeven oudere Uniemerken, waaronder twee beeldmerken in 
zwart-wit met een afbeelding van verstrengelde cirkels en schijven in zwart-wit, waartegen verzoekster 
vorderingen tot nietigverklaring heeft ingesteld. Bovendien liep er bij het EUIPO111 ook een procedure over 
de inschrijving als merk van het zuivere beeldteken €$, dat precies overeenstemde met een onderdeel van 
vier van de twaalf betrokken merken.

Bij twaalf beslissingen heeft de oppositieafdeling vastgesteld dat de conflicterende tekens niet overeenstemden 
en heeft zij de opposities afgewezen. De kamer van beroep heeft geoordeeld dat de betrokken tekens visueel 
in geringe mate overeenstemden. Daarop heeft zij de beslissingen van de oppositieafdeling vernietigd, de 
zaken naar de oppositieafdeling terugverwezen en haar aanbevolen om de oppositieprocedures te schorsen 
totdat eindbeslissingen zouden worden genomen over de geldigheid van de oudere merken in zwart-wit en 
over de inschrijving van het zuivere beeldmerk €$.

Verzoekster verwijt de kamer van beroep dat zij de verschillende oppositieprocedures niet heeft geschorst, 
hoewel zij deze schorsing passend achtte.

Om te beginnen heeft het Gerecht eraan herinnerd dat de kamer van beroep een oppositieprocedure kan 
schorsen wanneer dat in de gegeven omstandigheden van de zaak passend is, hetzij op eigen initiatief hetzij 
op het met redenen omklede verzoek van een van de partijen.112 Voorts kan de Unierechter bij de toetsing 
ten gronde enkel nagaan of er geen sprake is van een kennelijke beoordelingsfout of van misbruik van 
bevoegdheid, gelet op de ruime beoordelingsvrijheid waarover de kamer van beroep ter zake beschikt. Het 
bestaan van een parallelle procedure die mogelijk gevolgen heeft voor de oppositieprocedure, betekent niet 
dat deze procedure noodzakelijkerwijs moet worden geschorst of dat er sprake is van een kennelijke 

111|   Deze procedure heeft geleid tot het arrest van 8 maart 2018, Cinkciarz.pl/EUIPO (€$) (T-665/16, niet gepubliceerd, EU:T:2018:125), 
waarbij het Gerecht de beslissing van de kamer van beroep tot weigering van de inschrijving van beeldmerk €$ heeft vernietigd 
omdat zij ontoereikend gemotiveerd was. Als gevolg van dit arrest werd de zaak opnieuw aanhangig bij de kamer van beroep. 

112|  Overeenkomstig artikel 71, lid 1, van gedelegeerde verordening (EU) 2018/625 van de Commissie van 5 maart 2018 tot aanvulling 
van verordening (EU) 2017/1001 en tot intrekking van gedelegeerde verordening (EU) 2017/1430 (PB 2018, L 104, blz. 1).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:231
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2018:125
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beoordelingsfout louter en alleen omdat de procedure niet wordt geschorst. De beslissing om de procedure 
al dan niet te schorsen moet immers het resultaat zijn van een afweging van de belangen van de partijen, 
waarbij de kamer van beroep op het eerste gezicht moet beoordelen hoe waarschijnlijk het is dat de mogelijk 
relevante parallelle procedure leidt tot een beslissing die gevolgen heeft voor de beroepsprocedure.

Vervolgens heeft het Gerecht opgemerkt dat de kamer van beroep de betrokken beroepen heeft onderzocht 
zonder een motivering te geven voor haar eindbeslissing om de procedures niet te schorsen hoewel zij heeft 
vastgesteld dat opschorting passend was. Deze vaststelling beantwoordt aan de beoordeling die vereist was 
om de procedure te kunnen schorsen. Bovendien hielden deze overwegingen in dat het zeer waarschijnlijk 
was dat de parallelle procedures zouden leiden tot beslissingen die gevolgen zouden kunnen hebben voor 
de beroepsprocedures, waardoor de afweging van de belangen van de partijen in het voordeel van verzoekster 
doorsloeg. Aangezien uit algemene en categorische uitspraken niet kan worden opgemaakt dat de kamer 
van beroep daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt van haar ruime beoordelingsvrijheid, moet dit a fortiori 
het geval zijn wanneer geen motivering wordt gegeven voor de cruciale beoordeling ter zake, die het resultaat 
is van de afweging van de belangen in kwestie, temeer wanneer de beslissing van de kamer van beroep met 
betrekking tot deze beoordeling ambivalente overwegingen bevat. 

Ten slotte heeft het Gerecht benadrukt dat de vraag of de procedure voor de kamer van beroep moet worden 
geschorst, moet worden onderzocht voordat wordt nagegaan of er gevaar voor verwarring bestaat. Indien 
de kamer van beroep meent dat de schorsing van de procedure passend is, kan zij bijgevolg niet anders dan 
die schorsing uit te spreken en kan zij het beroep dus niet onderzoeken. Het Gerecht heeft dan ook geoordeeld 
dat, aangezien de kamer van beroep de schorsing van de procedures passend achtte, zij zich niet over de 
beroepen mocht uitspreken en geen enkele aanbeveling aan de oppositieafdeling kon doen, aangezien een 
terugverwijzing van de zaken naar de oppositieafdeling een onderzoek van de beroepen vereiste en dus het 
gevolg was van een onjuiste rechtsopvatting.

Met zijn arrest van 23 september 2020, Seven/EUIPO (7Seven) (T-557/19, EU:T:2020:450), heeft het Gerecht 
het beroep verworpen dat was ingesteld tegen de beslissing van de kamer van beroep van het EUIPO tot 
afwijzing van het verzoek tot herstel in de vorige toestand dat de licentiehouder had ingediend teneinde na 
het verstrijken van de gestelde termijn alsnog het recht te kunnen uitoefenen om de vernieuwing van het 
merk 7Seven aan te vragen.

In casu verliep de inschrijving van het Uniebeeldmerk 7Seven op 22 juli 2017. Het verzoek om vernieuwing 
kon tot 22 januari 2018 worden ingediend, tegen betaling van een toeslag wegens niet-tijdige betaling. Seven7 
Investment PTE Ltd, de houder van dit merk, heeft evenwel niet binnen de gestelde termijn om vernieuwing 
van de inschrijving verzocht. Op 21 juli 2018 heeft Seven SpA, verzoekster en houdster van een licentie op 
het betrokken merk, op grond van artikel 104 van verordening 2017/1001 een verzoek tot herstel in de vorige 
toestand ingediend, en verzocht om te worden hersteld in haar recht om de vernieuwing van de inschrijving 
aan te vragen. De kamer van beroep van het EUIPO heeft verzoeksters verzoek tot herstel in haar rechten 
afgewezen en de doorhaling van de inschrijving van het merk bevestigd.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:450
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Daarop is bij het Gerecht een vernietigingsberoep ingesteld. Het Gerecht heeft opgemerkt dat geen enkele 
bepaling van verordening 2017/1001 eraan in de weg staat dat een „partij in de vernieuwingsprocedure” 
wordt beschouwd als een „partij in een procedure voor het [EUIPO]” in de zin van artikel 104, lid 1, van 
verordening 2017/1001113. Noch uit artikel 53, lid 1, van deze verordening114, noch uit artikel 104, lid 1, ervan 
volgt echter dat verzoekster, als houder van een licentie op het betrokken merk, ter zake van de vernieuwing 
van de inschrijving ervan juridisch gezien wordt gelijkgesteld met de merkhouder, maar veeleer dat zij, zoals 
ieder ander, uitdrukkelijk door de houder van het betrokken merk moet zijn gemachtigd om een verzoek tot 
vernieuwing te kunnen indienen, en het bestaan van die machtiging moet aantonen.

Het Gerecht heeft vervolgens opgemerkt dat de vernieuwingsprocedure eindigt na afloop van de termijn 
van zes maanden na het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving.115 Om te worden beschouwd 
als een partij in deze procedure overeenkomstig artikel 53, lid 1, van verordening 2017/1001, moest verzoekster 
dus de uitdrukkelijke machtiging van de houder van het betrokken merk verkrijgen om vóór het verstrijken 
van de gestelde termijn de vernieuwing van de inschrijving aan te vragen.

In casu heeft verzoekster pas na het verstrijken van deze termijn, op 17 juli 2018, een uitdrukkelijke machtiging 
van de houder van het merk ontvangen. Bijgevolg kon zij volgens het Gerecht noch als een partij in de 
vernieuwingsprocedure, noch als een „partij in een procedure voor het [EUIPO]” worden beschouwd. Zij kon 
dus geen verzoek tot herstel in haar rechten indienen als licentiehouder die een recht heeft verloren, en 
moest bijgevolg worden geacht alleen in naam en voor rekening van de houder van het merk voor het EUIPO 
te zijn opgetreden. Zij kon de niet-vernieuwing door de houder van het betrokken merk dus slechts verhelpen 
door aan te tonen dat deze vernieuwing was uitgebleven ook al had de merkhouder alle noodzakelijke 
zorgvuldigheid had betracht.

Het Gerecht heeft benadrukt dat deze uitlegging het meest geschikt is om te voldoen aan het 
doeltreffendheidsbeginsel en aan het vereiste van rechtszekerheid. Zij waarborgt dat het begin- en eindpunt 
van de in de artikelen 53 en 104 van verordening 2017/1001 vastgestelde termijnen duidelijk vaststaan en 
strikt worden nageleefd. De houder van een merk die de inschrijving ervan niet binnen de gestelde termijn 
heeft vernieuwd, kan de gevolgen van zijn eigen nalatigheid dus niet omzeilen door een derde te machtigen 
een verzoek in te dienen tot herstel in zijn recht om de vernieuwing van de inschrijving van een Uniemerk 
aan te vragen na het verstrijken van deze termijn. Een licentiehouder kan van zijn kant niet vragen om in zijn 
rechten te worden hersteld alleen omdat de houder van het merk heeft stilgezeten en de termijn om de 
vernieuwing van de inschrijving van dit merk aan te vragen niet heeft nageleefd. Evenmin kan hem worden 
toegestaan om in te gaan tegen de wil van een merkhouder die bewust heeft beslist om zijn inschrijving niet 
te vernieuwen.

Bovendien moet de aanvrager het verzoek om in zijn rechten te worden hersteld volgens artikel 104, lid 2, 
van verordening 2017/1001 schriftelijk indienen binnen twee maanden nadat de verhindering is geëindigd. 
Dienaangaande heeft het Gerecht geoordeeld dat het ontbreken van een uitdrukkelijke machtiging van de 
houder van het merk geen verhindering is in de zin van artikel 104 van deze verordening.

113|  In artikel 104, lid 1, van verordening 2017/1001 wordt bepaald dat „[i]ndien de aanvrager of de houder van een Uniemerk of iedere 
partij in een procedure voor het Bureau, ondanks het betrachten van alle in de gegeven omstandigheden noodzakelijke zorgvuldigheid, 
niet in staat is geweest tegenover het [EUIPO] een termijn in acht te nemen, [...] hij op zijn verzoek in zijn rechten [wordt] hersteld 
indien de verhindering ingevolge deze verordening rechtstreeks het verlies van een recht of een rechtsmiddel tot gevolg heeft”.

114|  Artikel 53, lid 1, van verordening 2017/1001 luidt: „De inschrijving van het Uniemerk wordt vernieuwd op verzoek van de houder 
van het Uniemerk of van eenieder die uitdrukkelijk door hem gemachtigd is, mits de taksen betaald zijn.”

115|  Op grond van artikel 53, lid 3, van verordening 2017/1001. 
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Voorts heeft het Gerecht opgemerkt dat overweging 11 van verordening 2017/1001 beoogt de identiteit van 
oorsprong van de waar of dienst waarop het merk betrekking heeft te waarborgen. Deze overweging heeft 
niet tot doel de inschrijving van een Uniemerk onbeperkt te waarborgen wanneer deze inschrijving is 
verstreken omdat deze niet werd vernieuwd. Krachtens het beschikbaarheidsbeginsel dienen merken die 
uiteindelijk niet, of niet langer, worden geëxploiteerd, immers terug in het publieke domein te worden 
gebracht, zodat andere marktdeelnemers deze kunnen inschrijven en daaruit doeltreffend elk economisch 
nut kunnen halen.

In zijn arrest van 16 december 2020, Forbo Financial Services/EUIPO – Windmöller (Canoleum) (T-3/20, 
EU:T:2020:606), heeft het Gerecht zich uitgesproken over de bewijswaarde van een door een advocaat onder 
belofte afgelegde verklaring. Op 17 mei 2017 had Windmöller Flooring Products WFP GmbH een aanvraag 
tot inschrijving van het woordteken Canoleum als Uniemerk ingediend. Op 27 september 2017 heeft Forbo 
Financial Services AG op grond van haar internationale woordmerk MARMOLEUM oppositie ingesteld tegen 
de inschrijving van het aangevraagde merk bij het EUIPO. Volgens haar bestond er verwarringsgevaar in de 
zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009. Bij beslissing van 12 februari 2019 is de oppositie 
afgewezen.

Op 9 april 2019 heeft Forbo Financial Services beroep ingesteld bij het EUIPO. Zij heeft haar uiteenzetting 
van de gronden van het beroep evenwel pas op 26 juni 2019 ingediend, dit wil zeggen nadat de gestelde 
termijn116 was verstreken. Bij die uiteenzetting heeft zij een verzoek tot herstel in de vorige toestand gevoegd117, 
waarin zij heeft aangevoerd dat de advocaat die haar vertegenwoordigde (hierna: „initiële advocaat”) de 
uiteenzetting niet tijdig had kunnen indienen omdat hij onvoorzien zwaar ziek was geworden. Tot staving 
van deze stelling heeft Forbo Financial Services twee verklaringen onder belofte overgelegd, een van die 
advocaat en een van diens echtgenote. Bij beslissing van 9 oktober 2019 heeft de kamer van beroep het 
beroep niet-ontvankelijk verklaard. Zij was van oordeel dat de initiële advocaat onvoldoende had aangetoond 
dat hij in de gegeven omstandigheden de noodzakelijke zorgvuldigheid had betracht, en heeft hem onder 
meer verweten geen medisch attest te hebben overgelegd.

Forbo Financial Services heeft beroep ingesteld bij het Gerecht, dat de beslissing van de kamer van beroep 
heeft vernietigd, in wezen omdat de kamer van in het begin geen enkele geloofwaardigheid had gehecht aan 
de twee onder belofte afgelegde verklaringen en de daarin vervatte gedetailleerde uitleg van de hand had 
gewezen.

Om te beginnen heeft het Gerecht in herinnering gebracht dat een verklaring onder belofte een toegelaten 
bewijsmiddel118 is. Voorts heeft het Gerecht opgemerkt dat een verklaring die in het belang van de auteur 
ervan is opgesteld, slechts een beperkte bewijswaarde heeft en moet worden gestaafd met aanvullend 
bewijs, maar dat dit niet betekent dat de instanties van het EUIPO er per definitie van mogen uitgaan dat 
een dergelijke verklaring op zich totaal ongeloofwaardig is. Welke bewijswaarde aan zo’n verklaring dient te 
worden toegekend, hangt af van de omstandigheden van de zaak. De kamer van beroep heeft in feite van 
in het begin geen enkele geloofwaardigheid gehecht aan de twee onder belofte afgelegde verklaringen, en 
heeft dan ook niet naar behoren rekening gehouden met de omstandigheden van de zaak.

116|  Volgens artikel 68, lid 1, laatste volzin, van verordening 2017/1001 moet een schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het 
beroep worden ingediend binnen vier maanden na de kennisgeving van de beslissing.

117|  Op grond van artikel 104 van verordening 2017/1001.

118|  In de zin van artikel 97, lid 1, onder f), van verordening 2017/1001.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:606
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Vervolgens heeft het Gerecht met betrekking tot de verklaring van de initiële advocaat vastgesteld dat de 
kamer van beroep is voorbijgegaan aan het feit dat de betrokkene een rechtsbeoefenaar is die zijn taken 
moet uitvoeren met inachtneming van de deontologische regels en de morele normen, en dat hij met een 
valse verklaring onder belofte niet alleen strafsancties zou riskeren maar ook zijn reputatie op het spel zou 
zetten. Het Gerecht heeft daaraan toegevoegd dat een onder belofte afgelegde schriftelijke verklaring van 
een advocaat op zich een stevig bewijs vormt van hetgeen daarin wordt uiteengezet indien deze verklaring 
eenduidig, coherent en vrij van contradicties is, en geen enkel feitelijk element twijfel kan zaaien over de 
oprechtheid ervan.

Voorts heeft de kamer van beroep geen rekening gehouden met het feit dat de ziekte die de initiële advocaat 
heeft aangewezen als de oorzaak van de overschrijding van de termijn, zijn privésfeer betrof en dat hij het 
best geplaatst was om uitleg te geven over dit incident en met name over de symptomen en problemen die 
hij had ondervonden.

Wat de onder belofte afgelegde verklaring van de echtgenote van de initiële advocaat betreft, had de kamer 
van beroep tevens in aanmerking moeten nemen dat degenen die getuige zijn van een incident als het 
onderhavige, meestal tot de rechtstreekse entourage van de betrokkene behoren, en dat de echtgenote zich 
net als de advocaat zelf zou blootstellen aan strafsancties indien zij een valse verklaring onder belofte zou 
afleggen.

Tot slot heeft het Gerecht benadrukt dat de kamer van beroep geen rekening heeft gehouden met het feit 
dat er geen aanvullend bewijs tot staving van de inhoud van de twee verklaringen onder belofte – zoals een 
medisch attest – voorhanden was of redelijkerwijs kon worden geëist. Het Gerecht heeft in dit verband 
opgemerkt dat de onderhavige zaak een uitzonderlijke en onverwachte gebeurtenis betrof die tot de privésfeer 
van de betrokkene behoorde, en dus moest worden onderscheiden van de situaties waarop de rechtspraak 
over de bewijswaarde van verklaringen onder belofte doorgaans betrekking heeft, waarbij verklaringen 
worden overgelegd om zuiver objectieve en onpersoonlijke feiten te staven. Bijgevolg heeft het Gerecht de 
beslissing van de kamer van beroep vernietigd.

Bij arrest van 23 september 2020, Bauer Radio/EUIPO – Weinstein (MUSIKISS) (T-421/18, EU:T:2020:433), heeft 
het Gerecht zich uitgesproken over de gevolgen van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de 
Europese Unie voor de bescherming die in deze staat ingeschreven merken genieten, alsook over de 
ontvankelijkheid van het beroep dat is ingesteld tegen de beslissing van de kamer van beroep van het EUIPO 
waarbij de zaak naar de oppositieafdeling was terugverwezen.

In deze zaak had interveniënt, Simon Weinstein, verzocht om inschrijving van het woordteken MUSIKISS als 
Uniemerk voor diverse diensten. De oppositieafdeling van het EUIPO heeft de door verzoekster, Bauer Radio 
Ltd, ingestelde oppositie gedeeltelijk toegewezen op grond van de oudere woord- en beeldmerken KISS, die 
in het Verenigd Koninkrijk zijn ingeschreven, en heeft de inschrijvingsaanvraag voor bepaalde diensten 
afgewezen wegens gevaar voor verwarring van het aangevraagde merk met deze oudere merken. Bij beslissing 
van 14 maart 2018 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de eerste kamer van beroep van het EUIPO de 
beslissing van de oppositieafdeling vernietigd en de zaak naar de oppositieafdeling terugverwezen om de 
door verzoekster geclaimde bekendheid te onderzoeken. Verzoekster heeft beroep tot vernietiging van die 
beslissing van de kamer van beroep ingesteld.

In het kader van de beroepsprocedure bij het Gerecht heeft interveniënt aangevoerd dat de oppositie tegen 
de inschrijving van het Uniemerk MUSIKISS was gebaseerd op oudere merken die in het Verenigd Koninkrijk 
zijn ingeschreven, zodat zij, in geval van terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie 
zonder akkoord, moet worden afgewezen op grond dat laatstgenoemde merken niet langer dezelfde 
bescherming genieten en het bij het Gerecht ingestelde beroep bijgevolg zonder voorwerp wordt. Verder 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:433
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hebben het EUIPO en interveniënt een middel van niet-ontvankelijkheid aangevoerd volgens hetwelk de 
bestreden beslissing de procedure ten aanzien van verzoekster niet had afgesloten, zodat daartegen geen 
beroep kon worden ingesteld.

Het Gerecht heeft er allereerst aan herinnerd dat het terugtrekkingsakkoord119, dat de terugtrekking van 
het Verenigd Koninkrijk uit de Unie regelt, op 1 februari 2020 in werking is getreden. Artikel 127 van dat 
akkoord voorziet in een overgangsperiode van 1 februari tot en met 31 december 2020, waarin het Unierecht 
van toepassing blijft in het Verenigd Koninkrijk, tenzij anders is bepaald. Volgens het Gerecht volgt hieruit 
dat verordening 2017/1001 van toepassing blijft op de in het Verenigd Koninkrijk ingeschreven merken en 
dat de door verzoekster in die staat ingeschreven oudere merken bijgevolg tot het einde van de overgangsperiode 
dezelfde bescherming blijven genieten als wanneer het Verenigd Koninkrijk zich niet uit de Unie had 
teruggetrokken. Bijgevolg kon in het onderhavige geval op grond van de oudere merken nog oppositie worden 
ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk. Het Gerecht is dan ook tot de slotsom gekomen 
dat die terugtrekking geen afbreuk doet aan de rechtsgevolgen van de bestreden beslissing voor verzoekster, 
zodat deze haar belang bij vernietiging van die beslissing behield.

Wat betreft het argument dat volgens een algemeen beginsel van bestuursrecht van de Unie een administratieve 
handeling niet kan worden getoetst indien zij niet een definitief standpunt van een administratief orgaan 
van de Unie weergeeft, heeft het Gerecht erop gewezen dat een dergelijk algemeen rechtsbeginsel door de 
Unierechter niet is erkend. Een beroep tegen een voorbereidende handeling is weliswaar niet-ontvankelijk 
omdat het niet is gericht tegen een handeling die het definitieve standpunt van de administratie na afloop 
van een procedure vormt, maar de Unierechter heeft reeds de ontvankelijkheid erkend van beroepen tegen 
handelingen die niet het definitieve standpunt van de administratie vastleggen, maar waarvan de draagwijdte 
voor de adressaat rechtvaardigt dat zij niet als louter voorbereidende handelingen worden beschouwd. 
Artikel 72 van verordening 2017/1001, dat bepaalt dat „[t]egen de beslissingen van de kamer van beroep [...] 
beroep [kan] worden ingesteld bij het Gerecht”, maakt bovendien geen onderscheid tussen deze beslissingen 
naargelang zij al dan niet het definitieve standpunt van de instanties van het EUIPO vormen.

In dit verband heeft het Gerecht erop gewezen dat de kamer van beroep in deze zaak hoe dan ook definitief 
uitspraak had gedaan over bepaalde aspecten van het geding, waardoor de oppositieafdeling – die de zaak 
na de terugverwijzing ervan diende te onderzoeken – aan de beoordeling op die punten was gebonden. 
Verzoekster moest bijgevolg de definitieve vaststellingen van deze kamer kunnen betwisten zonder de 
voortzetting van de procedures voor die afdeling te hoeven afwachten om erna tegen de nieuwe beslissing 
beroep in te stellen bij dezelfde kamer en vervolgens, in voorkomend geval, bij het Gerecht. In die omstandigheden 
heeft het Gerecht het middel van niet-ontvankelijkheid niet aanvaard. Het Gerecht heeft vervolgens uitspraak 
gedaan over de gegrondheid van verzoeksters vorderingen en het beroep verworpen.

119|   Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (PB 2020, L 29, blz. 7).
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2. Modellen

In het arrest L. Oliva Torras/EUIPO – Mecánica del Frío (Koppelingen voor vervoermiddelen) (T-100/19, 
EU:T:2020:255) van 10 juni 2020 heeft het Gerecht de omvang verduidelijkt van het onderzoek dat het EUIPO 
dient te verrichten in het kader van een vordering tot nietigverklaring van een gemeenschapsmodel die is 
gebaseerd op artikel 25, lid 1, onder b), van verordening nr. 6/2002120, en heeft het zich uitgesproken over 
de omvang van de in dit verband op het EUIPO rustende motiveringsplicht. Bij zijn arrest heeft het Gerecht 
de beslissing vernietigd die de kamer van beroep van het EUIPO (hierna: „bestreden beslissing”) heeft 
genomen in de nietigheidsprocedure tussen L. Oliva Torras (hierna: „verzoekster”) en Mecánica del Frío 
(hierna: „interveniënte”) inzake het ingeschreven gemeenschapsmodel dat een koppeling weergeeft om 
koel- of klimaatregelingsapparatuur te verbinden met motorvoertuigen.

In de eerste plaats heeft het Gerecht vastgesteld dat artikel 25, lid 1, onder b), van verordening nr. 6/2002 
de instanties van het EUIPO in het kader van het onderzoek van een vordering tot nietigverklaring de 
bevoegdheid verleent om de naleving te toetsen van de in de artikelen 4 tot en met 9 van deze verordening 
vastgestelde essentiële voorwaarden voor bescherming als gemeenschapsmodel. Dienaangaande heeft het 
Gerecht opgemerkt dat het om cumulatieve voorwaarden gaat, zodat de niet-naleving van een van die 
voorwaarden tot de nietigheid van het model in kwestie kan leiden. Deze bepalingen impliceren voorts de 
toepassing van andere juridische criteria. Bijgevolg heeft het Gerecht geoordeeld dat de bewoordingen van 
artikel 25, lid 1, onder b), van die verordening, gelezen in het licht van de context en de doelstellingen ervan, 
aldus moeten worden uitgelegd dat dit artikel niet noodzakelijkerwijs een onderzoek naar de naleving van 
alle voorwaarden van de artikelen 4 tot en met 9 van die verordening impliceert, maar, naargelang van de 
feiten, het bewijsmateriaal en de argumenten die door partijen zijn overgelegd, kan impliceren dat uitsluitend 
wordt onderzocht of één of een aantal van deze voorwaarden is nageleefd.

In de tweede plaats heeft het Gerecht opgemerkt dat de kamer van beroep aan de hand van de door 
verzoekster ter ondersteuning van de vordering tot nietigverklaring aangevoerde elementen, feitelijk en 
rechtens, diende te bepalen van welke in de artikelen 4 tot en met 9 van verordening nr. 6/2002 gestelde 
voorwaarden de niet-naleving in casu werd aangevoerd en welke voorwaarden door haar onderzocht moesten 
worden, in voorkomend geval rekening houdend met algemeen bekende feiten en rechtskwesties die door 
partijen niet waren opgeworpen maar noodzakelijk waren voor de toepassing van de relevante bepalingen. 
Het Gerecht is dan ook tot de slotsom gekomen dat de kamer van beroep ten onrechte had geoordeeld dat 
verzoekster, doordat haar vordering tot nietigverklaring was gebaseerd op artikel 25, lid 1, onder b), van 
verordening nr. 6/2002, wilde aanvoeren dat het litigieuze model voldeed aan geen van de vereisten van de 
artikelen 5, 6, 8 en 9 van deze verordening.

120|  Een gemeenschapsmodel kan overeenkomstig artikel 25, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 
2001 betreffende gemeenschapsmodellen (PB 2002, L 3, blz. 1) slechts nietig worden verklaard indien het niet beantwoordt aan de 
voorwaarden van de artikelen 4 tot en met 9 van die verordening.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:255


 B  Rechtspraak van het Gerecht in 2020 321

In de derde plaats heeft het Gerecht de grief aanvaard waarmee verzoekster de kamer van beroep verweet 
dat zij geen uitspraak had gedaan over de vraag of het litigieuze model betrekking had op een onderdeel van 
een samengesteld voortbrengsel dat na verwerking ervan in dat voortbrengsel bij normaal gebruik van dit 
laatste zichtbaar bleef in de zin van artikel 4, leden 2 en 3, van verordening nr. 6/2002121, terwijl deze vraag 
in de mededeling van 16 mei 2018122 en in de daaropvolgende opmerkingen van partijen ter sprake was 
gekomen.

Het Gerecht heeft om te beginnen vastgesteld dat noch voor de partijen noch voor de Unierechter duidelijk 
uit de motivering van de bestreden beslissing viel af te leiden welke conclusies de kamer van beroep ten 
aanzien van de toepassing van dit artikel had getrokken. In het bijzonder heeft het gepreciseerd dat de 
gronden die het EUIPO voor het eerst voor de Unierechter heeft aangevoerd, namelijk dat verzoekster niet 
had verzocht om toepassing van artikel 4, leden 2 en 3, van verordening nr. 6/2002, het motiveringsgebrek 
van de bestreden beslissing niet konden goedmaken.

Vervolgens heeft het Gerecht ten eerste opgemerkt dat de vraag of artikel 4, leden 2 en 3, van verordening 
nr. 6/2002 in het onderhavige geval van toepassing was, in beginsel van wezenlijk belang kon zijn in het bestek 
van de bestreden beslissing, gelet op de mogelijke invloed ervan op de motivering en het dispositief van 
deze beslissing. Ten tweede bleek volgens het Gerecht uit de bewoordingen van de mededeling van 16 mei 
2018 dat de kamer van beroep in dat stadium van de procedure had geoordeeld dat de beweringen van 
partijen en de ter ondersteuning van die beweringen overgelegde bewijzen aantoonden dat niet was voldaan 
aan de voorwaarden van artikel 4, leden 2 en 3, van verordening nr. 6/2002.

Dienaangaande is het Gerecht tot de slotsom gekomen dat de kamer van beroep weliswaar niet kon worden 
geacht gebonden te zijn door haar mededeling van 16 mei 2018, maar dat zij niettemin naar behoren diende 
te motiveren waarom zij meende te moeten afwijken van de conclusies van deze mededeling, aangezien 
deze mededeling en de daaropvolgende opmerkingen van partijen deel uitmaakten van de context waarin 
zij de bestreden beslissing had genomen. Het Gerecht heeft in het bijzonder benadrukt dat het zich niet in 
de plaats van de kamer van beroep kon stellen bij het onderzoek van de door verzoekster aangevoerde 
argumenten, feiten en bewijzen; het stond aan de kamer van beroep om dit onderzoek te verrichten teneinde 
te bepalen of de toepassing van artikel 4, leden 2 en 3, van verordening nr. 6/2002 in het bij haar aanhangige 
geding aan de orde was.

Gelet op een en ander heeft het Gerecht de bestreden beslissing vernietigd. Het heeft evenwel de vordering 
tot herziening van verzoekster afgewezen op grond van de rechtspraak die voortvloeit uit het arrest Edwin123.

121|  Artikel 4, lid 2, van verordening nr. 6/2002 bepaalt dat „[e]en model dat is toegepast op of verwerkt in een voortbrengsel dat een 
onderdeel van een samengesteld voortbrengsel vormt, [...] slechts geacht [wordt] nieuw te zijn en een eigen karakter te hebben:

  a)  voor zover het onderdeel, wanneer het in het samengestelde voortbrengsel is verwerkt, bij normaal gebruik van dit laatste 
zichtbaar blijft; en

  b)  voor zover deze zichtbare kenmerken van het onderdeel als zodanig aan de voorwaarden inzake nieuwheid en eigen karakter 
voldoen”.

122|  Mededeling van de kamer van beroep aan partijen, waarin werd vermeld dat het litigieuze model nietig moest worden verklaard 
wegens niet-naleving van de voorwaarden van artikel 4 van verordening nr. 6/2002.

123|   Arrest van 5 juli 2011, Edwin/BHIM (C-263/09 P, EU:C:2011:452).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2011:452
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3. Kweekproducten 

In het arrest Siberia Oriental/CPVO (Siberia) (T-737/18, EU:T:2020:289) van 25 juni 2020 heeft het Gerecht het 
beroep tot vernietiging verworpen dat was ingesteld tegen de beslissing van de kamer van beroep van het 
Communautair Bureau voor Plantenrassen (CPVO) waarbij dit Bureau had geweigerd om de vervaldatum 
van het communautaire kwekersrecht voor het ras Siberia te wijzigen. In dit arrest heeft het Gerecht de 
voorwaarden voor ontvankelijkheid van beroepen tegen de beslissingen van het CPVO alsmede het begrip 
kennelijke onjuistheid die vereist dat de beslissing wordt gecorrigeerd, nader verduidelijkt.

In casu heeft het CPVO op 2 augustus 1996 aan verzoekster, Siberia Oriental bv, een communautair kwekersrecht 
verleend voor het ras Siberia, dat behoort tot de soort Lilium L., en de vervaldatum van dat recht vastgesteld 
op 1 februari 2018. Deze vervaldatum is opgenomen in het register van communautaire kwekersrechten. 
Op 24 augustus 2017 heeft Siberia Oriental bv het CPVO verzocht om de vervaldatum van dit recht, 1 februari 
2018, te wijzigen in 30 april 2020, omdat de duur van dat recht fout zou zijn berekend. Dit verzoek is door 
het CPVO en vervolgens door de kamer van beroep niet-ontvankelijk verklaard op grond van de overweging 
dat de termijn om beroep in te stellen tegen de beslissing tot verlening van dat recht reeds was verstreken 
en een vermeende fout in de berekening van de vervaldatum van het communautaire kwekersrecht niet kan 
worden beschouwd als een kennelijke onjuistheid in de zin van artikel 53, lid 4, van verordening nr. 874/2009124.

In de eerste plaats heeft het Gerecht eraan herinnerd dat de beroepstermijnen beogen de rechtszekerheid 
binnen de Unie te waarborgen door te verhinderen dat onbeperkt kan worden opgekomen tegen handelingen 
die rechtsgevolgen teweegbrengen, en heeft het opgemerkt dat er een termijn van twee maanden geldt om 
beroep in te stellen tegen de beslissingen van het CPVO. Bovendien kan alleen beroep worden ingesteld 
tegen beslissingen van het CPVO waarin bij de verlening van een communautair kwekersrecht de begin- en 
einddatum van dat recht wordt vastgesteld. Het Gerecht heeft in casu geoordeeld dat de beslissing tot 
verlening van dat recht definitief is geworden. In die context kan verzoekster niet worden toegestaan de 
beroepstermijn te heropenen met het argument dat haar verzoek tot correctie betrekking heeft op de 
inschrijving of schrapping van gegevens in het register. Indien verzoekster de beroepstermijn zou omzeilen 
door na het verstrijken van die termijn om een wijziging van het register te verzoeken, zou immers afbreuk 
worden gedaan aan de definitieve aard van de verleningsbeslissing.

In de tweede plaats heeft het Gerecht geoordeeld dat de uitvoering van de door verzoekster gevraagde 
aanpassing van de vervaldatum van het kwekersrecht een weerslag zou hebben op de strekking en de inhoud 
van de oorspronkelijke beslissing tot verlening van dat recht, waarin de duur van dat recht is vastgelegd. Een 
dergelijke aanpassing veronderstelt immers dat vooraf wordt bepaald hoe verordening nr. 2100/94125 moet 
worden uitgelegd, met name de bepalingen die relevant zijn voor de berekening van de duur van het recht. 
Het begrip „kennelijke onjuistheid” slaat enkel op kennelijke formele vergissingen waarvan de onjuistheid 
duidelijk uit de beslissing zelf blijkt en die geen invloed hebben op de draagwijdte en de inhoud van de 
beslissing. Bijgevolg kon verzoeksters verzoek tot wijziging volgens het Gerecht niet worden beschouwd als 
een verzoek tot correctie van taal- en schrijffouten of kennelijke onjuistheden in de zin van artikel 53, lid 4, 
van verordening nr. 874/2009.

124|  Artikel 53, lid 4, van verordening (EG) nr. 874/2009 van de Commissie van 17 september 2009 houdende uitvoeringsbepalingen van 
verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad wat betreft de procedure voor het CPVO (PB 2009, L 251, blz. 3) bepaalt dat taal- en 
schrijffouten en andere kennelijke onjuistheden in beslissingen van het CPVO worden gecorrigeerd.

125|  Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht (PB 1994, L 227, blz. 1).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:289
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VI.  Gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid – Beperkende maatregelen

1. Oekraïne

In zijn arrest Klymenko/Raad (T-295/19, EU:T:2020:287) van 25 juni 2020 heeft het Gerecht verschillende 
handelingen van de Raad126 betreffende beperkende maatregelen die in het licht van de situatie in Oekraïne 
zijn vastgesteld, waarbij de geldigheidsduur is verlengd van de lijst van personen, entiteiten en lichamen 
waarop die beperkende maatregelen betrekking hebben, nietig verklaard voor zover de naam van verzoeker, 
voormalig minister van Belastingen en Accijnzen van Oekraïne, is gehandhaafd op die lijst.

Aan het onderhavige arrest ligt een geding ten oorsprong betreffende de beperkende maatregelen die ten 
aanzien van bepaalde personen, entiteiten en lichamen zijn vastgesteld in het licht van de situatie in Oekraïne 
na de onderdrukking van de betogingen in Kiev in februari 2014. Verzoeker was op de litigieuze lijst geplaatst 
omdat in Oekraïne een vooronderzoek jegens hem was ingesteld wegens misdrijven in verband met 
verduistering van overheidsmiddelen en de illegale overbrenging daarvan buiten Oekraïne. Deze plaatsing 
is vervolgens verlengd op grond van de overweging dat door de autoriteiten van dat land strafprocedures 
tegen hem zijn ingesteld wegens verduistering van overheidsmiddelen of -activa en wegens misbruik van 
bevoegdheid door een openbaar ambtsdrager. Bij de bestreden handelingen heeft de Raad de plaatsing van 
verzoekers naam op de litigieuze lijst verlengd, waarbij hij dezelfde redenen jegens hem heeft gehandhaafd. 
De Raad heeft in die handelingen ook vermeld dat uit een beslissing van de met de betrokken strafprocedure 
belaste onderzoeksrechter bleek dat verzoekers rechten van verdediging en zijn recht op effectieve rechterlijke 
bescherming tijdens die strafprocedure in acht waren genomen.

Tot staving van zijn beroep verweet verzoeker de Raad met name dat hij niet had geverifieerd of de Oekraïense 
autoriteiten zijn rechten van verdediging en zijn recht op effectieve rechterlijke bescherming in acht hadden 
genomen, en dat hij aldus een beoordelingsfout had gemaakt door de bestreden handelingen vast te stellen.

Het Gerecht heeft om te beginnen in herinnering gebracht dat de rechterlijke instanties van de Europese 
Unie de rechtmatigheid van alle Uniehandelingen dienen te toetsen aan de grondrechten. Hoewel de Raad 
zich voor de vaststelling of de handhaving van beperkende maatregelen kan baseren op een beslissing van 
een derde land, dient hij na te gaan of een dergelijke beslissing is gegeven met inachtneming van met name 
de rechten van de verdediging en het recht op effectieve rechterlijke bescherming in dat land. Het Gerecht 
heeft bovendien gepreciseerd dat de omstandigheid dat het derde land behoort tot de staten die zijn 
toegetreden tot het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 
(hierna: „EVRM”) weliswaar impliceert dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: „EHRM”) 
de door het EVRM gewaarborgde grondrechten toetst, maar dat hieruit niet volgt dat bovengenoemd 
toetsingsvereiste overbodig wordt.

126|  In casu was verzocht om nietigverklaring van besluit (GBVB) 2019/354 van de Raad van 4 maart 2019 tot wijziging van besluit 2014/119/
GBVB (PB 2019, L 64, blz. 7), en van uitvoeringsverordening (EU) 2019/352 van de Raad van 4 maart 2019 tot uitvoering van verordening 
(EU) nr. 208/2014 (PB 2019, L 64, blz. 1).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:287
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In casu heeft de Raad weliswaar uit hoofde van zijn motiveringsplicht de redenen genoemd waarom hij van 
oordeel was dat de beslissing van de Oekraïense autoriteiten om een strafprocedure wegens verduistering 
van overheidsmiddelen in te leiden en te voeren was genomen met inachtneming van die rechten, maar het 
Gerecht heeft in herinnering gebracht dat die plicht moet worden onderscheiden van het onderzoek naar 
de gegrondheid van die motivering, die betrekking heeft op de rechtmatigheid ten gronde van de bestreden 
handelingen en door het Gerecht wordt getoetst.

Het Gerecht heeft in dit verband om te beginnen vastgesteld dat uit de beslissing van de onderzoeksrechter 
van 5 oktober 2015 niet bleek dat verzoekers rechten waren gewaarborgd en dat uit de stukken evenmin 
bleek dat de Raad de door verzoeker verstrekte informatie had onderzocht.

Het Gerecht heeft vervolgens gepreciseerd dat de Raad weliswaar heeft gesteld dat tijdens de strafrechtelijke 
procedures rechterlijk toezicht is uitgeoefend in Oekraïne en dat uit meerdere in dat kader gegeven rechterlijke 
beslissingen blijkt dat de Raad heeft kunnen nagaan of de betrokken rechten in acht zijn genomen, maar dat 
die beslissingen op zich niet aantonen dat de beslissing van de Oekraïense autoriteiten om de strafrechtelijke 
procedures in te leiden, waarop de handhaving van de beperkende maatregelen is gebaseerd, is genomen 
met inachtneming van de rechten van de verdediging en het recht op effectieve rechterlijke bescherming. 
Alle door de Raad vermelde rechterlijke beslissingen, die zijn gewezen in het kader van de strafrechtelijke 
procedures die als rechtvaardiging dienden voor de plaatsing en handhaving van de namen van verzoekers 
op de lijst, zijn immers slechts tussenbeslissingen in het kader van die procedures, aangezien zij bij wijze van 
bewarende of procesrechtelijke maatregel zijn genomen.

Ten slotte heeft het Gerecht beklemtoond dat de Raad niet uitlegt hoe op basis van die beslissingen kan 
worden geoordeeld dat de bescherming van de betrokken rechten was gewaarborgd, terwijl de Oekraïense 
strafprocedure, waarop de betrokken beperkende maatregelen in 2014 zijn gebaseerd, zich nog in het stadium 
van het vooronderzoek bevond. Dienaangaande heeft het Gerecht verwezen naar het EVRM en naar het 
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, waaruit voortvloeit dat het principiële recht op effectieve 
rechterlijke bescherming onder meer het recht inhoudt om te worden berecht binnen een redelijke termijn. 
Het Gerecht heeft erop gewezen dat het EHRM reeds heeft verklaard dat de schending van dat beginsel met 
name kan worden vastgesteld wanneer de onderzoeksfase van een strafrechtelijke procedure wordt 
gekenmerkt door een aantal fasen van inactiviteit die aan de voor dat onderzoek bevoegde instanties kunnen 
worden toegerekend. In dit verband heeft het Gerecht in herinnering gebracht dat wanneer tegen een persoon 
sinds meerdere jaren beperkende maatregelen van kracht zijn, meer bepaald vanwege het bestaan van een 
en dezelfde in het betrokken derde land gevoerde strafrechtelijke procedure, de Raad nader dient in te gaan 
op de vraag of die instanties eventueel grondrechten van die persoon hebben geschonden. De Raad had 
dus op zijn minst moeten aangeven waarom hij ervan kon uitgaan dat die rechten waren geëerbiedigd voor 
zover het gaat om de behandeling van verzoekers zaak binnen een redelijke termijn.

Bijgevolg is het Gerecht tot de slotsom gekomen dat niet is komen vast te staan dat de Raad zich ervan heeft 
vergewist dat de Oekraïense justitie de rechten van de verdediging en het recht op effectieve rechterlijke 
bescherming in acht heeft genomen in het kader van de strafprocedures waarop hij zich heeft gebaseerd. 
Het Gerecht heeft daaruit afgeleid dat de Raad blijk heeft gegeven van een beoordelingsfout door verzoekers 
naam op de litigieuze lijst te handhaven.
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2. Syrië

In zijn arrest van 23 september 2020, Kaddour/Raad (T-510/18, EU:T:2020:436), heeft het Gerecht uitspraak 
gedaan in een zaak betreffende Khaled Kaddour (hierna: „verzoeker”), een zakenman van Syrische nationaliteit 
die commercieel actief is in met name de telecommunicatie- en de oliesector in Syrië.

Verzoekers naam, die aanvankelijk was opgenomen op de lijsten van personen en entiteiten waarop de 
beperkende maatregelen van toepassing zijn die de Raad in 2011 tegen de Arabische Republiek Syrië heeft 
vastgesteld127, is in 2015 opnieuw op die lijsten geplaatst en sindsdien daarop gehandhaafd128 vanwege zijn 
zakelijke activiteiten – die het hem mogelijk maakten steun te verlenen aan het Syrische regime en er baat 
bij te hebben – en vanwege de zakelijke betrekkingen die hij onderhield met Maher Al-Assad, broer van 
president Bashar Al-Assad. Die gronden waren ten eerste gebaseerd op het criterium van vooraanstaande 
zakenman die actief is in Syrië, als bedoeld in artikel 28, lid 2, onder a), van besluit 2013/255129 en artikel 15, 
lid 1 bis, onder a), van verordening nr. 36/2012130, en, ten tweede, op het criterium inzake banden met het 
Syrische regime, als bedoeld in artikel 28, lid 1, van dat besluit en in artikel 15, lid 1, onder a), van die verordening. 
Verzoeker betwistte dat hij een vooraanstaande zakenman was die actief was in Syrië en zakelijke betrekkingen 
met Maher Al-Assad onderhield, en dat zijn activiteiten het hem mogelijk maakten baat te hebben bij het 
Syrische regime of er steun aan te verlenen.

Het Gerecht heeft het beroep tot nietigverklaring verworpen dat verzoeker heeft ingesteld tegen uitvoeringsbesluit 
2018/778131 en uitvoeringsverordening 2018/774132, waarbij verzoekers naam is gehandhaafd op de lijsten 
van de personen en entiteiten op wie de beperkende maatregelen van toepassing waren.

Hoewel het Gerecht erop heeft gewezen dat het feit dat er in artikel 28 van besluit 2013/255 meerdere 
categorieën van personen zijn genoemd, niet belet dat een persoon tot meer dan één categorie tegelijk 
behoort en dus onder verschillende in artikel 28 genoemde criteria valt, heeft het om te beginnen tevens in 
herinnering gebracht dat het criterium „baat hebben bij of steun verlenen aan het Syrische regime”, het in 
artikel 28, lid 1, van dat besluit genoemde criterium inzake nauwe banden met het regime en het criterium 
„vooraanstaande zakenlieden die in Syrië actief zijn”, dat in lid 2 van dat artikel is genoemd, opzichzelfstaande 
juridische criteria zijn die van elkaar verschillen. Het Gerecht heeft in herinnering gebracht dat dit laatste 
criterium tevens objectief en toereikend is, zodat de Raad de betrokken maatregelen op iemand kan toepassen 
op de enkele grond dat die persoon een vooraanstaande zakenvrouw of zakenman is die in Syrië actief is, 
en niet hoeft te specificeren dat de persoon in kwestie baat heeft bij of steun verleent aan het Syrische 
regime. Doet de Raad dit wel, dan is dit volgens het Gerecht omdat hij ook het criterium van artikel 28, lid 1, 

127|  Zie in dat verband arrest van 13 november 2014, Kaddour/Raad (T-654/11, niet gepubliceerd, EU:T:2014:947).

128|  Zie in dat verband arrest van 26 oktober 2016, Kaddour/Raad (T-155/15, niet gepubliceerd, EU:T:2016:628), en arrest van 31 mei 
2018, Kaddour/Raad (T-461/16, niet gepubliceerd, EU:T:2018:316).

129|  Besluit 2013/255/GBVB van de Raad van 31 mei 2013 betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië (PB 2013, L 147, blz. 14), zoals 
gewijzigd bij besluit (GBVB 2015/1836 van de Raad van 12 oktober 2015 (PB 2015, L 266, blz. 75).

130|  Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië en tot intrekking van verordening 
(EU) nr. 442/2011 (PB 2012, L 16, blz. 1), zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2015/1828 van de Raad van 12 oktober 2015 (PB 2015, 
L 266, blz. 1).

131|  Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2018/778 van de Raad van 28 mei 2018 houdende wijziging van besluit 2013/255/GBVB betreffende 
beperkende maatregelen tegen Syrië (PB 2018, L 131, blz. 16).

132|  Uitvoeringsverordening (EU) 2018/774 van de Raad van 28 mei 2018 tot uitvoering van verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende 
beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië (PB 2018, L 131, blz. 1).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:436
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2014:947
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2016:628
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2018:316
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van besluit 2013/255 dat iemand baat heeft bij het Syrische regime of steun eraan verleent, op die persoon 
wil toepassen. Hij moet dan aan de hand van concrete, nauwkeurige en onderling samenhangende aanwijzingen 
aantonen op welke manier die persoon het Syrische regime steunt of er baat bij heeft. Het Gerecht kwam 
tot de slotsom dat verzoekers plaatsing op een lijst inderdaad op drie verschillende redenen was gebaseerd.

Volgens verzoeker heeft de Raad de relevantie van zijn eigen bewijsmateriaal onjuist beoordeeld. Het Gerecht 
heeft er in dat verband op gewezen dat het de Raad niet verboden was om zich ter rechtvaardiging van de 
handhaving van de naam van een persoon op de betrokken lijsten te baseren op dezelfde bewijzen als die 
welke eerder de plaatsing of handhaving van de naam van die persoon op de betrokken lijsten hadden 
gerechtvaardigd, mits, ten eerste, de redenen voor de plaatsing ongewijzigd waren gebleven en, ten tweede, 
de context niet zodanig was gewijzigd dat die bewijzen achterhaald waren. Aangezien de gronden voor de 
plaatsing op een lijst in casu niet waren gewijzigd en de feitelijke situatie van verzoeker en de toestand in 
Syrië niet zodanig waren geëvolueerd dat het bewijsmateriaal dat de Raad eerder, in 2016, had overgelegd 
om aan te tonen dat de handhaving van verzoekers naam op de betrokken lijsten gegrond was, in 2018 niet 
langer relevant was, heeft het Gerecht vastgesteld dat de Raad niet verplicht was om boven op de eerder 
overgelegde bewijzen aanvullende bewijzen aan te voeren. Het Gerecht heeft bijgevolg de argumenten 
afgewezen die verzoeker had aangevoerd ter staving van zijn stelling dat het aangevoerde bewijsmateriaal 
niet relevant was omdat het niet recent was of omdat het niet door nieuwe bewijzen werd ondersteund. Het 
Gerecht heeft in dit verband opgemerkt dat het feit dat de Raad zich heeft gebaseerd op documenten die 
het Gerecht eerder in het kader van een andere zaak betreffende verzoeker133 had aangemerkt als documenten 
die niet voldeden aan de bewijslast, de Raad niet de mogelijkheid ontneemt om die documenten, naast 
andere bewijselementen, opnieuw aan te voeren om een geheel van voldoende concrete, nauwkeurige en 
onderling samenhangende aanwijzingen samen te stellen die de handhaving van verzoekers naam op de 
betrokken lijsten kunnen rechtvaardigen.

Verzoeker heeft zich ten slotte beroepen op de bepalingen van artikel 27, lid 3, en artikel 28, lid 3, van besluit 
2013/255 en artikel 15, lid 1 ter, van verordening nr. 36/2012, volgens welke de betrokken personen niet door 
de Raad op de lijsten worden opgenomen of gehandhaafd als er voldoende informatie is waaruit blijkt dat 
zij niet of niet meer verbonden zijn met het Syrische regime of er geen invloed op uitoefenen, of dat er geen 
echt risico bestaat dat zij de vastgestelde maatregelen omzeilen. Het Gerecht heeft in dit verband vastgesteld 
dat de in die bepalingen genoemde voorwaarden – die in de context ervan en in het licht van de doelstellingen 
van de betrokken handeling moeten worden gelezen – cumulatief zijn en niet van toepassing zijn op de 
personen die op de betrokken lijsten zijn opgenomen op grond van het criterium inzake banden met het 
Syrische regime, als bedoeld in artikel 27, lid 1, en artikel 28, lid 1, van besluit 2013/255 en artikel 15, lid 1, 
onder a), van verordening nr. 36/2012. 

Het Gerecht heeft in casu hoe dan ook vastgesteld dat niet was voldaan aan de voorwaarde dat er geen band 
met het Syrische regime (meer) was. Bijgevolg heeft het verzoekers vorderingen op dit punt en het beroep 
in zijn geheel verworpen.

133|  Arrest van 13 november 2014, Kaddour/Raad (T-654/11, niet gepubliceerd, EU:T:2014:947).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2014:947


 B  Rechtspraak van het Gerecht in 2020 327

VII.  Economische, sociale en territoriale 
samenhang

In het arrest Portugal/Commissie (T-292/18, EU:T:2020:18) van 30 januari 2020 heeft het Gerecht het door 
de Portugese Republiek ingestelde beroep verworpen waarbij deze gedeeltelijke nietigverklaring vorderde 
van uitvoeringsbesluit (EU) 2018/304 van de Europese Commissie134, voor zover daarbij bepaalde uitgaven 
die door deze lidstaat in het kader van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) of het Europees 
Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) waren verricht, voor een bedrag van 1 052 101,05 EUR 
aan financiering door de Europese Unie werden onttrokken.

Artikel 32, lid 5, van verordening nr. 1290/2005135 bepaalt dat indien de invordering van in verband met 
onregelmatigheden of nalatigheden onverschuldigd betaalde bedragen niet heeft plaatsgevonden binnen 
vier jaar na de datum van het eerste administratief of gerechtelijk proces-verbaal, of binnen acht jaar als 
over de terugvordering een zaak is aangespannen bij nationale rechtbanken, de gevolgen van de niet-
terugvordering voor 50 % door de betrokken lidstaat worden gedragen en voor 50 % door de Uniebegroting 
(regel inzake de verdeling van de financiële verantwoordelijkheid bij niet-terugvordering, de zogenoemde 
„50/50-regel”)136.

Aan het bestreden besluit ligt ten grondslag dat de Commissie bij het vervullen van haar taak van controle 
op de nationale procedures voor de terugvordering van onverschuldigd betaalde bedragen die naar aanleiding 
van onregelmatigheden waren ingeleid, heeft vastgesteld dat de Portugese autoriteiten bepaalde uitgaven 
die in het kader van het ELGF of het Elfpo waren verricht en teruggevorderd moesten worden, onjuist hadden 
gekwalificeerd. De Commissie was van mening dat de schulden ten aanzien van het Portugese betaalorgaan, 
die de Portugese fiscale autoriteiten invorderden via een executieprocedure, ten onrechte waren aangemerkt 
als schulden waarvoor over de terugvordering „een zaak [was] aangespannen bij de nationale rechtbanken” 
in de zin van voornoemde bepaling. Volgens de Commissie moest de 50/50-regel dus reeds op deze schulden 
worden toegepast indien na vier jaar nog geen invordering had plaatsgevonden, en niet pas na acht jaar, 
zoals de Portugese autoriteiten stelden.

Omdat de Portugese Republiek het met deze interpretatie oneens was, heeft zij om nietigverklaring van het 
bestreden besluit verzocht. Daarbij voerde zij aan dat in Portugal de gedwongen invordering van bestuursrechtelijk 
verschuldigde bedragen wordt verricht via de fiscale executieprocedure en dat deze procedure gerechtelijk 
van aard is. Volgens deze lidstaat moest de 50/50-regel dus slechts worden toegepast indien er geen 
terugvordering had plaatsgevonden na acht jaar.

134|  Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/304 van de Commissie van 27 februari 2018 tot onttrekking aan financiering door de Europese Unie 
van bepaalde uitgaven die de lidstaten hebben verricht in het kader van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het 
Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) (PB 2018, L 59, blz. 3).

135|  Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
(PB 2005, L 209, blz. 1).

136|  Artikel 32 van verordening nr. 1290/2005 stelt specifieke bepalingen voor het ELGF vast. Artikel 33, lid 8, van die verordening bevat 
een in wezen vergelijkbare bepaling voor het Elfpo. Deze bepalingen werden grotendeels overgenomen in artikel 54 van verordening 
(EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring 
van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (PB 2013, L 347, blz. 549, met rectificatie in PB 2016, L 130, blz. 6), waarbij verordening 
nr. 1290/2005 is ingetrokken en vervangen.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:18
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Tot staving van haar beroep tot nietigverklaring van het bestreden besluit voerde de Portugese Republiek 
één enkel middel aan, namelijk schending van de artikelen 32 en 33 van verordening nr. 1290/2005 en 
artikel 54 van verordening nr. 1306/2013 doordat de Commissie er ten onrechte van is uitgegaan dat de 
schulden ten aanzien van het Portugese betaalorgaan, die door de fiscale autoriteiten via een executieprocedure 
worden ingevorderd, geen schulden zijn over de invordering waarvan een zaak bij de nationale rechtbanken 
is aangespannen in de zin van voornoemde artikelen.

Het Gerecht heeft het beroep verworpen. Daartoe heeft het om te beginnen eraan herinnerd dat het begrip 
„nationale rechtbank”, dat essentieel is om de werkingssfeer van de 50/50-regel te bepalen, niet uitsluitend 
aan het oordeel van elke lidstaat mag worden overgelaten en in de gehele Unie autonoom en uniform moet 
worden uitgelegd, rekening houdend met de context van de bepalingen waarin dit begrip voorkomt en met 
het doel van verordeningen nr. 1290/2005 en nr. 1306/2013.

Voor de uitlegging van het begrip „nationale rechtbank” in de hierboven vermelde artikelen heeft het Gerecht 
verwezen naar de door het Hof ontwikkelde criteria om te beoordelen of een verwijzende instantie een 
„rechterlijke instantie” in de zin van artikel 267 VWEU is. 

Het Gerecht heeft de kenmerken van de bevoegde dienst van de Portugese belastingadministratie aan deze 
criteria getoetst en vastgesteld dat die dienst niet als „nationale rechtbank” kan worden aangemerkt. Hij 
oefent immers geen rechtsprekende functie uit, maar verricht enkel administratieve taken, en is niet bevoegd 
om een geschil te beslechten of om de rechtmatigheid van het door het Portugese betaalorgaan uitgegeven 
schuldcertificaat te toetsen. Verder voldoet die dienst ook niet aan het vereiste van onafhankelijkheid.

Het Gerecht heeft daaruit afgeleid dat de fiscale executieprocedure die bij de bevoegde dienst van de 
belastingadministratie aanhangig wordt gemaakt, anders dan de Portugese regering stelt, niet kan worden 
aangemerkt als een invorderingsprocedure bij de „nationale rechtbanken” in de zin van de genoemde artikelen 
van verordeningen nr. 1290/2005 en nr. 1306/2013, althans niet wanneer de administratieve en fiscale 
rechtbanken daarin niet tussenkomen.

De Portugese Republiek had dan ook de fiscale executieprocedure bij de bevoegde dienst van de 
belastingadministratie moeten afronden binnen de dwingende termijn van vier jaar als bedoeld in de 
genoemde bepalingen. Het Gerecht heeft dus geoordeeld dat de Commissie terecht bepaalde uitgaven van 
Uniefinanciering kon uitsluiten op grond van de overweging dat met betrekking tot die uitgaven reeds meer 
dan vier jaar lang een fiscale executieprocedure lopende was bij de bevoegde dienst van de belastingadministratie.



 B  Rechtspraak van het Gerecht in 2020 329

VIII. Landbouw – Etikettering van wijn

In het arrest Slovenië/Commissie (T-626/17, EU:T:2020:402) van 9 september 2020 heeft het Gerecht (uitgebreide 
kamer) het beroep van Slovenië tot nietigverklaring van gedelegeerde verordening (EU) 2017/1353137 (hierna: 
„bestreden verordening”) verworpen. Krachtens deze verordening mag „Teran” onder strikte voorwaarden 
als benaming van een wijndruivenras worden vermeld op het etiket van in Kroatië geproduceerde wijn.

Het beroep had betrekking op de wijnnaam „Teran”, die zowel in Slovenië als in Kroatië wordt gebruikt. Vanaf 
het tijdstip van de toetreding van Slovenië tot de Europese Unie mocht deze naam voorkomen op de etikettering 
van bepaalde Sloveense wijnen. Aanvankelijk ging het om een aanvullende traditionele aanduiding die werd 
geassocieerd met een „in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijn”, namelijk de wijn uit Kras. Daarna 
werd de naam erkend als beschermde oorsprongsbenaming (BOB).

Aangezien de wijndruivenrasnaam „Teran” ook in Kroatië wordt gebruikt, heeft dit land vóór zijn toetreding 
tot de Unie zijn bezorgdheid geuit over de vraag of het daarna nog mogelijk zou zijn deze naam te blijven 
gebruiken voor de etikettering van zijn wijnen, gezien de bescherming die reeds aan de Sloveense benaming 
was verleend. De Europese Commissie heeft daarom na de toetreding getracht om een onderhandelde 
oplossing tussen de Republiek Kroatië en de Republiek Slovenië te vinden, doch zonder succes. Uiteindelijk 
heeft de Commissie bijna vier jaar na de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Unie gebruikgemaakt 
van haar machtiging om een afwijking op het gebied van etikettering toe te staan waardoor BOB’s en bestaande 
etiketteringspraktijken probleemloos naast elkaar kunnen bestaan wanneer een BOB wordt ingeschreven 
of toepasbaar wordt138. Aldus heeft zij de bestreden verordening vastgesteld teneinde de naam „Teran” op 
te nemen in de lijst van bijlage XV bij verordening nr. 607/2009139, waarin de wijndruivenrassen stonden die 
geheel of gedeeltelijk uit een BOB of geografische aanduiding bestonden en die bij wijze van uitzondering 
mochten voorkomen op wijnetiketten. De Commissie heeft de bestreden verordening vastgesteld met 
terugwerkende kracht tot op de datum van toetreding van Kroatië tot de Unie, te weten 1 juli 2013. Verder 
blijkt uit deze verordening dat „Teran” als benaming van een wijndruivenras mag worden vermeld op het 
etiket van in Kroatië geproduceerde wijn, maar uitsluitend voor de oorsprongsbenaming „Hrvatska Istra” en 
op voorwaarde dat „Hrvatska Istra” en „Teran” in hetzelfde gezichtsveld staan en dat de lettergrootte van 
de naam „Teran” kleiner is dan die van „Hrvatska Istra”. Volgens artikel 2 van de bestreden verordening mogen 
Kroatische wijnen met de Kroatische BOB „Hrvatska Istra” die vóór de inwerkingtreding van de verordening 
zijn geproduceerd, worden verkocht zolang de voorraad strekt.

Ter onderbouwing van zijn beroep heeft Slovenië onder meer, gelet op de terugwerkende kracht van de 
bestreden verordening, schending aangevoerd van artikel 100, lid 3, tweede alinea, van verordening 
nr. 1308/2013 – de rechtsgrondslag van de bestreden verordening – en van de beginselen van rechtszekerheid 
en bescherming van het gewettigd vertrouwen.

137|  Gedelegeerde verordening (EU) 2017/1353 van de Commissie van 19 mei 2017 tot wijziging van verordening (EG) nr. 607/2009 wat 
betreft de wijndruivenrassen en synoniemen daarvan die op het etiket van wijn mogen voorkomen (PB 2017, L 190, blz. 5).

138|  Aanvankelijk krachtens artikel 118 undecies van verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een 
gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (integrale-
GMO-verordening) (PB 2007, L 299, blz. 1) en nadien, sinds 1 januari 2014, krachtens artikel 100, lid 3, tweede alinea, van verordening 
(EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke 
ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) 
nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PB 2013, L 347, blz. 671).

139|  Verordening (EG) nr. 607/2009 van de Commissie van 14 juli 2009 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor verordening (EG) 
nr. 479/2008 van de Raad wat betreft beschermde oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen, traditionele aanduidingen, 
etikettering en presentatie van bepaalde wijnbouwproducten (PB 2009, L 193, blz. 60).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:402
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Wat in de eerste plaats de rechtsgrondslag van de bestreden verordening betreft, heeft het Gerecht 
geconstateerd dat de Commissie artikel 100, lid 3, tweede alinea, van verordening nr. 1308/2013 inderdaad 
retroactief heeft toegepast, zonder dat de wetgever daarin had voorzien. Volgens het Gerecht diende evenwel 
te worden onderzocht of de bestreden verordening door deze retroactieve toepassing een wezenlijk gebrek 
vertoonde. Het is daarbij tot de conclusie gekomen dat de Commissie geen nieuwe machtiging heeft aangewend 
voor de periode tussen 1 juli 2013 en 1 januari 2014. Artikel 100, lid 3, tweede alinea, van verordening 
nr. 1308/2013 vormt immers een rechtstreekse voortzetting van een soortgelijke bepaling van verordening 
nr. 1234/2007, die van kracht en van toepassing was ten tijde van de toetreding van Kroatië tot de Unie140.

Vervolgens heeft het Gerecht eraan herinnerd dat de bepaling die de rechtsgrondslag voor een handeling 
vormt en die de Unie-instelling machtigt om de betrokken handeling vast te stellen, van kracht moet zijn op 
het moment van de vaststelling van die handeling. Bijgevolg was de enige rechtsgrondslag waarop de 
Commissie zich voor de vaststelling van de bestreden verordening kon baseren artikel 100, lid 3, tweede 
alinea, van verordening nr. 1308/2013. Bovendien plaatsten de betrokken bepalingen van verordeningen 
nr. 1234/2007 en nr. 1308/2013 geen enkele tijdslimiet op het optreden van de Commissie. Na te hebben 
geconstateerd dat de Commissie bij gebreke van territoriale bevoegdheid de bestreden verordening niet 
had kunnen vaststellen vóór de toetreding van Kroatië tot de Unie, is het Gerecht tot de slotsom gekomen 
dat de Commissie in overeenstemming met de opzet en de bewoordingen van de betrokken bepalingen heeft 
gehandeld.

Wat in de tweede plaats het argument betreft dat de Commissie de beginselen van rechtszekerheid, 
eerbiediging van verworven rechten en bescherming van het gewettigd vertrouwen heeft geschonden door 
de bestreden verordening terugwerkende kracht te geven, heeft het Gerecht in herinnering gebracht dat 
het rechtszekerheidsbeginsel zich ertegen verzet dat aan Uniehandelingen terugwerkende kracht wordt 
verleend, behalve wanneer dat noodzakelijk is voor de met de bestreden handeling nagestreefde doelstelling 
en het gewettigd vertrouwen van de betrokkenen naar behoren in acht is genomen.

Wat ten eerste het met de bestreden verordening nagestreefde doel betreft, heeft het Gerecht vastgesteld 
dat deze ertoe strekte de op 30 juni 2013 in Kroatië bestaande wettige etiketteringspraktijken te beschermen 
en deze praktijken te verzoenen met de bescherming van de Sloveense BOB „Teran”. De verordening streefde 
dan ook een doelstelling van algemeen belang na, waardoor het noodzakelijk was haar terugwerkende kracht 
te geven. De Commissie kon de verordening immers niet vaststellen voordat Kroatië tot de Unie was toegetreden 
en moest zich bij de beoordeling van het bestaan van bijzondere etiketteringspraktijken op het moment van 
die toetreding plaatsen. Voorts heeft de Commissie, gezien de gevoeligheid van de kwestie, terecht geprobeerd 
om een onderhandelde oplossing tussen de twee staten te vinden. Tot slot heeft het Gerecht benadrukt dat 
een dergelijke terugwerkende kracht vereist was om de nodige continuïteit van de wettige etiketteringspraktijken 
te verzekeren.

Ten tweede heeft het Gerecht nagegaan of de Commissie bij de Sloveense wijnproducenten de gegronde 
verwachting had gewekt dat Kroatië geen enkele afwijking met terugwerkende kracht zou verkrijgen voor 
de vermelding van de naam „Teran” op het etiket van de op het grondgebied van Kroatië geproduceerde 
wijn. Na de betrokken omstandigheden te hebben geanalyseerd, is het Gerecht tot de vaststelling gekomen 
dat niet kan worden geconcludeerd dat de Commissie nauwkeurige, onvoorwaardelijke en onderling 
overeenstemmende toezeggingen heeft gedaan. Het heeft eraan herinnerd dat het gelet op de omstandigheden 
van de zaak noodzakelijk was de bestreden verordening terugwerkende kracht te verlenen. Slovenië heeft 
volgens het Gerecht niet bewezen dat het gewettigd vertrouwen van de Sloveense wijnproducenten is 
geschonden door de omvang en de concrete toepassing van de terugwerkende kracht van deze verordening.

140|  Artikel 118 undecies, lid 3, van verordening nr. 1234/2007.
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IX. Bescherming van de gezondheid

In zijn arrest van 23 september 2020, Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate/Commissie  
(T-549/19, EU:T:2020:444), heeft het Gerecht zich uitgesproken over het besluit om het geneesmiddel Trecondi-
treosulfan uit het register van weesgeneesmiddelen te schrappen. 

Bij besluit van de Commissie van 23 februari 2004 is een potentieel geneesmiddel op basis van de stof 
treosulfan op initiatief van verzoekster, Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH, als 
weesgeneesmiddel aangewezen en overeenkomstig verordening nr. 141/2000141 opgenomen in het register 
van weesgeneesmiddelen van de Europese Unie.

Op 13 oktober 2017 heeft verzoekster bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en meer bepaald bij 
het in verordening nr. 141/2000 bedoelde Comité voor weesgeneesmiddelen een verslag ingediend over de 
handhaving van de aanwijzing van treosulfan als weesgeneesmiddel op het tijdstip van verlening van de 
vergunning voor het in de handel brengen. Na de onderzoeksprocedure heeft de Commissie op 20 juni 2019 
een besluit vastgesteld waarbij een vergunning werd verleend om het geneesmiddel op basis van treosulfan 
onder de handelsnaam Trecondi-treosulfan in de handel te brengen.142 Zij heeft echter beslist dat dit 
geneesmiddel niet langer voldeed aan de in artikel 3 van verordening nr. 141/2000 vastgestelde aanwijzingscriteria 
en dat het dus niet als weesgeneesmiddel kon worden aangewezen. Artikel 3, lid 1, onder b), van verordening 
nr. 141/2000 voorziet immers in alternatieve criteria voor de aanwijzing van een geneesmiddel als 
weesgeneesmiddel, namelijk dat er geen bevredigende, in de Unie toegelaten methode bestaat voor de 
diagnose, preventie of behandeling van de betrokken aandoening (eerste hypothese), of, indien een dergelijke 
methode wel bestaat, dat degenen die aan deze aandoening lijden aanzienlijk baat hebben bij het geneesmiddel 
ten opzichte van bestaande bevredigende methoden (tweede hypothese). Na ontvangst van het definitieve 
advies van het Comité voor weesgeneesmiddelen heeft de Commissie zich in dit verband op het standpunt 
gesteld dat verzoekster, wat het bestaan van een aanzienlijke baat betreft, had aangetoond dat Trecondi-
treosulfan een aanzienlijke baat opleverde ten opzichte van de geneesmiddelen busulfan (Busilvex) en 
thiotepa (Tepadina), maar niet ten opzichte van de geneesmiddelen op basis van melfalan en cyclofosfamide. 
Als gevolg daarvan is het geneesmiddel Trecondi-treosulfan uit het register van weesgeneesmiddelen van 
de Unie geschrapt.

Daarop heeft verzoekster beroep tot nietigverklaring ingesteld tegen het bestreden besluit. Het Gerecht 
heeft in zijn arrest van 23 september 2020 verzoeksters eerste twee middelen aanvaard en bijgevolg dat 
besluit gedeeltelijk nietig verklaard voor zover daarin werd bepaald dat het geneesmiddel Trecondi-treosulfan 
niet langer als weesgeneesmiddel werd ingedeeld.

Om te beginnen heeft het Gerecht erop gewezen dat volgens verordening nr. 141/2000 het eerste van de 
twee alternatieve criteria voor de aanwijzing van een geneesmiddel als weesgeneesmiddel inhoudt dat er 
geen bevredigende, in de Unie toegelaten methode bestaat voor de diagnose, preventie of behandeling van 
de betrokken aandoening. Volgens dit criterium kan een geneesmiddel slechts als een „bevredigende methode” 
worden aangemerkt indien het in de Unie of in een lidstaat van de Unie „toegelaten” is voor dezelfde zeldzame 

141|  Verordening (EG) nr. 141/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1999 inzake weesgeneesmiddelen (PB 2000, 
L 18, blz. 1).

142|  Uitvoeringsbesluit C(2019) 4858 final van de Europese Commissie van 20 juni 2019 betreffende het verlenen van een vergunning 
voor het in de handel brengen van het geneesmiddel voor menselijk gebruik Trecondi-treosulfan krachtens verordening (EG) 
nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van procedures van de Unie voor het 
verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van 
een Europees Geneesmiddelenbureau (PB 2004, L 136, blz. 1).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:444
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„aandoening” als die waarvoor het geneesmiddel is bedoeld waarvoor de vergunning voor het in de handel 
brengen als weesgeneesmiddel is aangevraagd. Om de werkingssfeer van de vergunning voor een geneesmiddel 
in de Unie te bepalen, heeft het Gerecht in herinnering gebracht dat krachtens richtlijn 2001/83143 een 
geneesmiddel in een lidstaat slechts in de handel mag worden gebracht wanneer door de bevoegde autoriteiten 
van die lidstaat een vergunning voor het in de handel brengen is afgegeven144. Om op nationaal niveau een 
dergelijke vergunning te verkrijgen, moet bij de bevoegde autoriteit een aanvraag worden ingediend. Die 
aanvraag moet een samenvatting van de kenmerken van het product145 bevatten, waarin in een welbepaalde 
volgorde een reeks gegevens over het geneesmiddel in kwestie worden opgesomd. De samenvatting van de 
kenmerken van het product wordt door die autoriteit goedgekeurd bij de afgifte van de vergunning voor het 
in de handel brengen en maakt deel uit van het besluit waarbij die vergunning wordt toegekend. Dat besluit 
omschrijft de reikwijdte van de vergunning voor het bestaande geneesmiddel. Richtlijn 2001/83 verplicht de 
vergunninghouder, na de afgifte van de vergunning voor het in de handel brengen ervoor te zorgen dat de 
productinformatie met name wordt aangepast aan de actuele wetenschappelijke kennis.

Het Gerecht merkt in de eerste plaats op dat uit het voorgaande volgt dat „off-label”-gebruik van een 
geneesmiddel niet kan worden geacht „toegelaten” te zijn en bijgevolg geen „bevredigende methode” in de 
zin van verordening nr. 141/2000 kan zijn.

In de tweede plaats heeft het Gerecht erop gewezen dat voor de beoordeling of de aangevoerde bestaande 
methode voor dezelfde „aandoening” is bedoeld als die waarvoor het weesgeneesmiddel is bedoeld waarop 
de aanvraag betrekking heeft, rekening dient te worden gehouden met alle essentiële gegevens die een rol 
spelen bij het toegelaten gebruik van de bestaande methode en met name met de therapeutische indicatie 
ervan en de populatie waarvoor zij bestemd is, zoals die zijn omschreven in de samenvatting van de kenmerken 
van dat geneesmiddel, die enkel strikt kan worden uitgelegd. Voor elke wijziging van de samenvatting van 
de kenmerken van het product moet dus een aanvullend onderzoek van de voordelen en risico’s alsmede 
van de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van het geneesmiddel voor de nieuwe voorgestelde indicatie 
worden verricht, eventueel in combinatie met klinische tests. De vergunning voor het in de handel brengen 
van een geneesmiddel strekt zich bijgevolg niet uit tot de diagnose, preventie of behandeling van aandoeningen 
of tot de diagnostisering, preventieve bescherming of behandeling van categorieën van patiënten die niet 
in de samenvatting van de kenmerken van dat geneesmiddel zijn vermeld.

In de derde plaats heeft het Gerecht benadrukt dat wanneer het geneesmiddel waarvoor een vergunning 
voor het in de handel brengen als weesgeneesmiddel is aangevraagd, is bedoeld voor de diagnose, preventie 
of behandeling van aandoeningen of voor de diagnostisering, preventieve bescherming of behandeling van 
categorieën van patiënten waarvoor de referentiegeneesmiddelen volgens de respectieve samenvattingen 
van de kenmerken ervan – al is het maar gedeeltelijk – niet toegelaten zijn, die referentiegeneesmiddelen 
niet kunnen worden geacht „bevredigende methoden” te zijn voor die aandoeningen of die categorieën van 
patiënten. Verordening nr. 141/2000 heeft immers tot doel te voorzien in stimulerende maatregelen ter 
bevordering van het onderzoek naar en de ontwikkeling en het in de handel brengen van geneesmiddelen 
die bedoeld zijn om aandoeningen die zeer zelden voorkomen te behandelen. Wanneer een potentieel 
geneesmiddel wordt uitgesloten van de baten van die verordening op grond dat er louter voor een deel van 
de zeldzame aandoeningen waarvoor dat geneesmiddel bedoeld is „bevredigende methoden” bestaan, wordt 
dit doel ondermijnd.

143|  Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek 
betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik (PB 2001, L 311, blz. 67).

144|  Overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste alinea, van richtlijn 2001/83.

145|  Overeenkomstig artikel 8, lid 3, onder j), van richtlijn 2001/83.
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Voorts heeft het Gerecht benadrukt dat verordening nr. 141/2000 het mogelijk maakt om juist in het stadium 
van de verlening van de vergunning voor het in de handel brengen van een weesgeneesmiddel rekening te 
houden met gevallen van gedeeltelijke overlapping met de vergunning voor het in de handel brengen van 
andere geneesmiddelen146. Voor zover bepaalde therapeutische indicaties van een geneesmiddel voldoen 
aan de aanwijzingscriteria van artikel 3 van deze verordening, komt dat geneesmiddel dus in beginsel in 
aanmerking voor de aanwijzing als weesgeneesmiddel voor die indicaties, terwijl voor de indicaties waarvoor 
het niet beantwoordt aan de criteria van artikel 3 van die verordening een afzonderlijke vergunning voor het 
in de handel brengen kan worden verleend buiten het bestek van verordening nr. 141/2000.

Na te hebben onderzocht of de geneesmiddelen op basis van melfalan en cyclofosfamide volgens de 
respectieve samenvattingen van de kenmerken van die geneesmiddelen ook zijn bedoeld voor de behandeling 
van de zeldzame aandoening en de categorieën van patiënten waarvoor Trecondi-treosulfan is bedoeld, 
heeft het Gerecht vastgesteld dat uit de samenvattingen van de kenmerken van de vergeleken geneesmiddelen 
duidelijke verschillen naar voor komen. Uit de beschrijving van de samenvatting van de kenmerken van 
Trecondi-treosulfan blijkt immers dat in die samenvatting aandoeningen en populaties worden vermeld die 
niet worden vermeld in de samenvattingen van de kenmerken van de geneesmiddelen op basis van melfalan 
en cyclofosfamide. Hieruit volgt dat de geneesmiddelen op basis van melfalan en cyclofosfamide voor die 
aandoeningen en populaties niet kunnen worden geacht bevredigende methoden in de zin van artikel 3, 
lid 1, onder b), eerste hypothese, van verordening nr. 141/2000 te zijn.

X. Energie

In zijn arrest van 18 november 2020, Aquind/ACER (T-735/18, EU:T:2020:542), heeft het Gerecht uitspraak 
gedaan in een zaak betreffende de vennootschap Aquind Ltd (hierna: „verzoekster”), de promotor van een 
project om de Britse en Franse elektriciteitsnetten met elkaar te verbinden (hierna: „Aquind-interconnector”). 
Voor deze nieuwe interconnector heeft zij bij het Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking 
tussen energieregulators (ACER) een verzoek ingediend om tijdelijk te worden vrijgesteld van de algemene 
beginselen die van toepassing zijn op het gebruik van inkomsten, de ontvlechting van transmissiesystemen 
en transmissiesysteembeheerders en de toegang van derden tot transmissie- of distributiesystemen.147

Bij besluit van 19 juni 2018148 heeft ACER het verzoek om vrijstelling afgewezen omdat verzoekster niet 
voldeed aan de voorwaarde dat de risico’s die aan de investering in deze nieuwe interconnector verbonden 
waren van dien aard waren dat deze investering niet zou plaatsvinden tenzij er een vrijstelling werd verleend149. 
Bij het onderzoek van deze investeringsrisico’s heeft ACER met name geoordeeld dat het niet mogelijk was 
om met zekerheid vast te stellen of er een risico bestond dat verband hield met het ontbreken van financiële 
steun, aangezien de Aquind-interconnector de status van project van gemeenschappelijk belang had verkregen 

146|  Op grond van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 141/2000.

147|  Dit verzoek is ingediend op grond van artikel 17 van verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 
13 juli 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit en tot intrekking 
van verordening (EG) nr. 1228/2003 (PB 2009, L 211, blz. 15).

148|  Besluit nr. 05/2018 van ACER van 19 juni 2018.

149|  Voorwaarde van artikel 17, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 714/2009.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:542
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waardoor het op grond van de desbetreffende regelgeving150 in aanmerking kwam voor financiële steun, die 
verzoekster evenwel nooit heeft aangevraagd. Bij beslissing van 17 oktober 2018151 heeft de raad van beroep 
van ACER het besluit van het agentschap bevestigd en het verzoek om vrijstelling voor de Aquind-interconnector 
afgewezen.

In het kader van het door verzoekster ingestelde beroep tot nietigverklaring heeft het Gerecht de beslissing 
van de raad van beroep nietig verklaard. Het Gerecht heeft in zijn arrest nader aangegeven in hoeverre de 
raad van beroep toezicht moet uitoefenen op de besluiten van ACER alsook welke invulling er moet worden 
gegeven aan het criterium inzake de aan de investering in een nieuwe interconnector verbonden risico’s 
waaraan moet zijn voldaan om in aanmerking te komen voor een vrijstelling.

In de eerste plaats heeft het Gerecht geoordeeld dat de raad van beroep het recht onjuist heeft toegepast 
door het besluit van ACER slechts beperkt te toetsen. Aldus heeft de raad van beroep volgens het Gerecht 
een toetsing verricht die niet grondig genoeg is in verhouding tot de bevoegdheden die de wetgever hem 
heeft verleend, en heeft hij maar beperkt en onvolledig gebruikgemaakt van zijn beoordelingsbevoegdheid. 
Uit de bepalingen over de organisatie en de bevoegdheden van de raad van beroep blijkt namelijk dat deze 
beroepsinstantie niet is opgericht met de bedoeling om slechts een beperkt toezicht op ingewikkelde 
technische en economische beoordelingen uit te oefenen. In dit verband heeft het Gerecht opgemerkt dat 
de raad van beroep krachtens de regeling tot oprichting van het agentschap152 niet alleen beschikt over alle 
bevoegdheden waarover ACER zelf beschikt, maar ook over de bevoegdheden die hij heeft als beroepsinstantie 
van dit agentschap. Bijgevolg kan de raad van beroep, indien hij beslist om de zaak naar ACER terug te 
verwijzen, de besluiten van dit agentschap sturen, aangezien dit gebonden is door de motivering van de raad 
van beroep. Bovendien zijn, wat de verzoeken om vrijstelling betreft, alleen de beslissingen van de raad van 
beroep vatbaar voor beroep bij het Gerecht. Het feit dat verzoekster niet kan opkomen tegen het besluit van 
ACER versterkt dan ook de conclusie dat de raad van beroep ten aanzien van het besluit van het agentschap 
geen beperkte toetsing mag verrichten die vergelijkbaar is met de rechterlijke toetsing van de Unierechter. 
Indien de raad van beroep ingewikkelde technische en economische beoordelingen slechts aan een beperkt 
toezicht zou kunnen onderwerpen, zou dit volgens het Gerecht namelijk betekenen dat het zelf een beperkte 
toetsing verricht van een beslissing die als zodanig reeds het resultaat is van een beperkte toetsing. Een 
systeem van „beperkte toetsing na beperkte toetsing” biedt niet de waarborgen van de effectieve rechterlijke 
bescherming waarop ondernemingen aanspraak moeten kunnen maken.

Het Gerecht heeft er ook aan herinnerd dat de rechtspraak volgens welke de Unierechter slechts een beperkte 
toetsing verricht ten aanzien van ingewikkelde technische en economische beoordelingen, zoals reeds met 
betrekking tot beslissingen van de kamer van beroep van ECHA is geoordeeld153, niet geldt voor de toetsing 
die wordt verricht door de beroepsinstanties van de agentschappen. Volgens het Gerecht moet de raad van 
beroep bij het toetsen van ingewikkelde technische en economische beoordelingen in een besluit van ACER 
dat betrekking heeft op een verzoek om vrijstelling, voortgaand op de juridische deskundigheid van zijn 
leden nagaan of de argumenten die verzoekster aanvoert, kunnen aantonen dat de overwegingen waarop 
het besluit van ACER is gebaseerd, onjuist zijn.

150|  Artikel 12 van verordening (EU) nr. 347/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2013 betreffende richtsnoeren 
voor de trans-Europese energie-infrastructuur en tot intrekking van beschikking nr. 1364/2006/EG en tot wijziging van de verordeningen 
(EG) nr. 713/2009, (EG) nr. 714/2009 en (EG) nr. 715/2009 (PB 2013, L 115, blz. 39).

151|  Beslissing nr. A-001-2018 van de raad van beroep van ACER van 17 oktober 2018.

152|  Artikel 19 van verordening (EG) nr. 713/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot oprichting van een Agentschap 
voor de samenwerking tussen energieregulators (PB 2009, L 211, blz. 1).

153|  Arrest van 20 september 2019, BASF Grenzach/ECHA (T‑125/17, EU:T:2019:638).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2019:638
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In de tweede plaats heeft het Gerecht geoordeeld dat de raad van beroep, door te eisen dat eerst een verzoek 
om financiële steun voor investeringen in verband met een project van gemeenschappelijk belang wordt 
ingediend voordat een verzoek om vrijstelling wordt ingediend, ten onrechte een extra voorwaarde in het 
leven heeft geroepen voor de toekenning van vrijstellingen voor nieuwe interconnectoren154, waarin de 
regelgeving niet voorziet. Het feit dat financiële steun kan worden toegekend aan een project van 
gemeenschappelijk belang zoals de Aquind-interconnector kan weliswaar op goede gronden worden 
beschouwd als een relevant beoordelingscriterium om te bepalen of er een investeringsrisico bestaat dat 
een vrijstelling van het gereguleerde stelsel rechtvaardigt, maar dit criterium kan geen volwaardige voorwaarde 
vormen waaraan moet zijn voldaan om die vrijstelling te verkrijgen. Het feit dat er niet eerst een verzoek om 
financiële steun is ingediend voor een interconnectorproject dat de status van project van gemeenschappelijk 
belang heeft verkregen, kan dus als zodanig niet tot de conclusie leiden dat niet is bewezen dat de investering 
gepaard ging met risico’s. In het geval van de Aquind-interconnector heeft de raad van beroep echter in 
wezen geoordeeld dat alleen een afwijzing van het verzoek om financiële steun voor deze nieuwe interconnector 
de conclusie had kunnen rechtvaardigen dat sprake was van een dermate groot investeringsrisico dat de 
betrokken vrijstelling kon worden verleend.

Volgens het Gerecht vormen de „risico’s die aan de investering zijn verbonden” in de zin van de regelgeving155 
het essentiële criterium dat als leidraad moet dienen bij het onderzoek van het verzoek om vrijstelling. Het 
Gerecht benadrukt dienaangaande dat de mogelijkheid om financiële steun te krijgen voor een interconnector 
die de status van project van gemeenschappelijk belang heeft verkregen, in geen geval betekent dat elk 
financieel risico in verband met de investering automatisch kan worden uitgesloten. In dit geval zijn de raad 
van beroep en ACER er evenwel op basis van een hypothetische redenering impliciet van uitgegaan dat het 
verzoek om financiering tot de toekenning van een financieel voordeel zou leiden, waardoor de risico’s van 
een investering in de Aquind-interconnector konden worden weggenomen.

XI. Chemische producten (Reach)

Bij het arrest van 16 december 2020, PlasticsEurope/ECHA (T-207/18, EU:T:2020:623), heeft het Gerecht het 
beroep verworpen dat was ingesteld tegen besluit ED 01/2018 van het Europees Agentschap voor chemische 
stoffen (ECHA) van 3 januari 2018, waarbij de bestaande vermelding voor bisfenol A in de lijst van stoffen die 
in aanmerking komen om uiteindelijk te worden opgenomen in bijlage XIV bij verordening nr. 1907/2006156 in 
die zin was aangevuld dat deze stof was geïdentificeerd als stof met hormoonontregelende eigenschappen 
die waarschijnlijk ernstige gevolgen voor het milieu heeft in de zin van artikel 57, onder f), van die verordening. 

PlasticsEurope is een internationale brancheorganisatie. Zij vertegenwoordigt en verdedigt de belangen van 
haar leden, die bestaan uit fabrikanten en importeurs van kunststofproducten. Vijf van deze bedrijven spelen 
een actieve rol bij het in de handel brengen van bisfenol A op de markt van de Europese Unie. Deze organisatie 

154|  Artikel 17, lid 1, van verordening nr. 714/2009.

155|  Artikel 17, lid 1, onder b), van verordening nr. 714/2009.

156|  Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling 
van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach), tot oprichting van een Europees Agentschap voor 
chemische stoffen, houdende wijziging van richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van verordening (EEG) nr. 793/93 van de 
Raad en verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de richtlijnen 91/155/EEG, 
93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (PB 2006, L 396, blz. 1, met rectificatie in PB 2007, L 136, blz. 3).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:623
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heeft beroep ingesteld tegen het besluit van ECHA. Zij voert onder meer aan dat de vaststelling van dit 
agentschap dat bisfenol A een zeer zorgwekkende stof in de zin van artikel 57, onder f), van verordening 
nr. 1907/2006 is, op een aantal kennelijke beoordelingsfouten berust.

Het Gerecht heeft het beroep verworpen en met name geoordeeld dat ECHA de op de bewijskracht van een 
combinatie van onafhankelijke bronnen gebaseerde benadering correct heeft toegepast. Dit arrest is een 
aanvulling op de rechtspraak van het arrest PlasticsEurope/ECHA (T-636/17)157.

Ten eerste heeft het Gerecht geoordeeld dat ECHA het bewijsmateriaal dat relevant is om bisfenol A aan te 
merken als een hormoonontregelende stof die waarschijnlijk ernstige gevolgen voor het milieu heeft, niet 
kennelijk onjuist heeft beoordeeld.

Het Gerecht heeft vastgesteld dat ECHA tot de conclusie is gekomen dat de stof zeer zorgwekkend is via de 
op de bewijskracht gebaseerde benadering. Het heeft verklaard dat ECHA op basis van deze benadering en 
de beoordelingsmarge waarover het beschikt voor de identificatie van zeer zorgwekkende stoffen, studies 
mag uitsluiten die het als irrelevant beschouwt. Van een kennelijke beoordelingsfout zou namelijk pas sprake 
kunnen zijn indien ECHA een betrouwbare studie ten onrechte helemaal ter zijde had geschoven en de globale 
beoordeling van de bewijselementen, indien er wel rekening was gehouden met die studie, zo anders was 
geweest dat het eindbesluit niet plausibel zou zijn geweest. Dat was hier echter niet het geval.

Voorts heeft het Gerecht benadrukt dat het ECHA in beginsel niet verboden is om „niet-gestandaardiseerde” 
of „experimentele” studies in aanmerking te nemen om in het kader van zijn op de bewijskracht gebaseerde 
benadering conclusies te staven die reeds uit standaardstudies zijn getrokken. Daarnaast stelt het Gerecht 
dat een benadering die het gebruik van die studies in het algemeen uitsluit, het onmogelijk zou maken om 
stoffen te identificeren die een gevaar voor het milieu opleveren en dat dit indruist tegen het voorzorgsbeginsel, 
dat aan de basis ligt van die verordening.

Ten tweede heeft ECHA naar het oordeel van het Gerecht bisfenol A ook niet kennelijk onjuist geïdentificeerd 
als stof met hormoonontregelende eigenschappen die waarschijnlijk ernstige gevolgen voor het milieu heeft 
die even zorgwekkend zijn als de gevolgen van de stoffen die in artikel 57, onder a) tot en met e), van verordening 
nr. 1907/2006 zijn vermeld.

Wat om te beginnen de beoordeling van de bewijselementen betreft, heeft het Gerecht opgemerkt dat ECHA 
een transparante en systematische methodologie heeft gevolgd en het beginsel van wetenschappelijke 
deskundigheid heeft geëerbiedigd. ECHA heeft de gegevens van een groot aantal studies gewogen en daarbij 
rekening gehouden met de wetenschappelijke betrouwbaarheid van elke studie. Volgens het Gerecht is ECHA 
op basis van de bewijskracht van al deze gegevens tot een besluit kunnen komen over de intrinsieke 
eigenschappen van bisfenol A als hormoonontregelende stof.

Vervolgens heeft het Gerecht het argument verworpen dat ECHA niet overeenkomstig artikel 57, onder f), 
van verordening nr. 1907/2006 heeft aangetoond dat wetenschappelijk is bewezen dat bisfenol A waarschijnlijk 
ernstige gevolgen voor het milieu heeft omdat het de hormonale werking ontregelt. In dat verband heeft 
het Gerecht eraan herinnerd dat het feit dat een hormoonontregelende stof waarschijnlijk ernstige gevolgen 

157|  Bij arrest van 20 september 2019, PlasticsEurope/ECHA (T-636/17, EU:T:2019:639), heeft het Gerecht het beroep verworpen dat 
PlasticsEurope had ingesteld tegen het besluit van ECHA tot aanvulling van de bestaande vermelding van bisfenol A op de lijst van 
stoffen die in aanmerking komen om uiteindelijk te worden opgenomen in bijlage XIV bij verordening nr. 1907/2006, in die zin dat 
deze stof is aangemerkt als een stof met hormoonontregelende eigenschappen die waarschijnlijk ernstige gevolgen voor de 
gezondheid van de mens heeft.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2019:639
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voor het milieu heeft, volstaat om een causaal verband in de zin van dat artikel158 vast te stellen en dat dat 
artikel geen absoluut bewijs van causaliteit159 vereist. Het Gerecht heeft de gevolgde methodologie onderzocht 
en is net als ECHA tot de conclusie gekomen dat er een plausibel biologisch verband bestaat tussen de 
hormonale werking van bisfenol A en de ernstige gevolgen voor het milieu. Het Gerecht is derhalve tot de 
conclusie gekomen dat ECHA het vereiste bewijsniveau in acht heeft genomen.

Wat ten slotte de vraag betreft hoe moet worden bepaald of een stof even zorgwekkend is als de in artikel 57, 
onder a) tot en met e) van verordening nr. 1907/2006 vermelde stoffen, zoals bedoeld in artikel 57, onder f), 
van deze verordening, heeft het Gerecht eraan herinnerd dat dit artikel geen criteria of preciseringen bevat 
over welke bezorgdheden in aanmerking kunnen worden genomen om een stof als die hier ter discussie 
staat als zodanig te identificeren. Het Gerecht heeft dan ook benadrukt dat ECHA niet kan worden verweten 
dat het zijn conclusie over de mate waarin de gevolgen van bisfenol A zorgwekkend zijn heeft gerechtvaardigd 
door te verwijzen naar de vastgestelde onzekerheden die het moeilijk maken om een veilig niveau van 
blootstelling aan deze stof te bepalen. Bijgevolg heeft het Gerecht vastgesteld dat PlasticsEurope niet heeft 
aangetoond dat ECHA een kennelijke beoordelingsfout heeft gemaakt. 

XII. Toezicht op de financiële sector

In 2020 heeft het Gerecht (uitgebreide kamer) drie belangrijke arresten gewezen over de rechtmatigheid van 
de besluiten die de Europese Centrale Bank (ECB) neemt in het kader van het prudentieel toezicht op 
kredietinstellingen.

In het arrest Crédit agricole/ECB (T-576/18, EU:T:2020:304) van 8 juli 2020, waartegen hogere voorziening160 
is ingesteld, heeft het Gerecht (uitgebreide kamer) het door Crédit agricole SA, een onder prudentieel toezicht 
staande kredietinstelling, ingestelde beroep tot nietigverklaring van het besluit van de ECB161 enkel toegewezen 
voor zover de ECB aan verzoekster een administratieve geldelijke sanctie van 4 300 000 EUR had opgelegd.

De ECB had in casu ten aanzien van verzoekster een besluit vastgesteld waarbij krachtens verordening 
nr. 1024/2013162 een administratieve geldelijke sanctie was opgelegd wegens voortdurende schending van 
de bij verordening nr. 575/2013163 vastgestelde eigenvermogensvereisten. Verzoekster had met name 
kapitaalinstrumenten als tier 1-kernkapitaalinstrumenten (tier 1-instrumenten) ingedeeld zonder vooraf 
toestemming van de bevoegde autoriteit te hebben verkregen. De ECB heeft vastgesteld dat de inbreuk uit 
onachtzaamheid was gepleegd en was van mening dat een administratieve geldelijke sanctie van 4 300 000 EUR, 
wat volgens haar overeenkwam met 0,0015 % van de jaaromzet van de groep waartoe verzoekster behoorde, 

 158|  Arrest van het Gerecht van 11 mei 2017, Deza/ECHA (T-115/15, EU:T:2017:329, punt 173).

159| � Arrest van het Gerecht van 20 september 2019, PlasticsEurope/ECHA (T-636/17, EU:T:2019:639, punt 94).

160|   Zaak C-456/20 P, Crédit agricole/ECB.

161|  Besluit ECB/SSM/2018-FRCAG-75 van de Europese Centrale Bank van 16 juli 2018.

162|  Artikel 18, lid 1, van verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank 
specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (PB 2013, L 287, 
blz. 63).

163|  Artikel 26, lid 3, van verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële 
vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van verordening (EU) nr. 648/2012 (PB 2013, L 176, 
blz. 1, met rectificaties in PB 2013, L 208, blz. 68, en PB 2013, L 321, blz. 6).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:304
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2017:329
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2019:639
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een evenredige sanctie vormde. Verzoekster, die de rechtmatigheid van het besluit betwist voor zover de 
ECB ervan is uitgegaan dat zij een inbreuk heeft gepleegd en voor zover zij haar een administratieve geldelijke 
sanctie heeft opgelegd, heeft bij het Gerecht beroep tot nietigverklaring van dat besluit ingesteld.

In de eerste plaats heeft het Gerecht in het kader van de rechtmatigheidstoetsing van het bestreden besluit, 
voor zover daarin is vastgesteld dat verzoekster een inbreuk heeft gepleegd, een uitlegging gegeven van de 
in artikel 26, lid 3, eerste alinea, van verordening nr. 575/2013 opgenomen – maar daarin niet omschreven 
– uitdrukking „toestemming [...] door de bevoegde autoriteiten”. Volgens het Gerecht blijkt uit de contextuele 
en teleologische uitlegging van die bepaling dat de kredietinstelling toestemming van de bevoegde autoriteit 
diende te verkrijgen alvorens elk van haar uitgiften van kapitaalinstrumenten onder haar tier 1-instrumenten 
in te delen.

In antwoord op verzoeksters grief dat haar handelwijze sinds de latere wijziging van die bepaling niet langer 
een inbreuk vormde op grond van het beginsel van de retroactieve toepassing van de minder strenge 
repressieve wet, heeft het Gerecht voorts erkend dat dit beginsel, dat een algemeen beginsel van het Unierecht 
vormt dat thans is vastgelegd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, kan leiden tot 
nietigverklaring van een besluit waarbij een strafrechtelijke of administratieve sanctie wordt opgelegd, indien 
de wijziging van het rechtskader dateert van na de feiten van het concrete geval maar van vóór de vaststelling 
van het bestreden besluit. Het Gerecht heeft evenwel beklemtoond dat dit beginsel niet kan worden ingeroepen 
in het kader van de rechtmatigheidstoetsing van een besluit dat vóór die wijziging van het rechtskader is 
vastgesteld. Een instelling kan bij de vaststelling van haar besluit immers niet worden verweten rechtsregels 
te hebben geschonden die nog niet van toepassing waren. Enkel wanneer het Gerecht gebruikmaakt van zijn 
bevoegdheid om het bedrag van de opgelegde sanctie te wijzigen, kan het eventueel rekening houden met 
een wijziging van het rechtskader dat zich na het bestreden besluit heeft voorgedaan, om te beoordelen of 
dit bedrag passend is op de datum waarop het uitspraak doet. In casu is evenwel geen dergelijk verzoek tot 
wijziging ingediend.

Na in herinnering te hebben gebracht dat „onachtzaamheid” volgens de rechtspraak een onopzettelijk 
handelen of nalaten betreft waardoor de aansprakelijke persoon zijn zorgvuldigheidsplicht schendt164, en 
dat bij de beoordeling van de vraag of er van dergelijke onachtzaamheid sprake is met name rekening dient 
te worden gehouden met de complexiteit van de betrokken bepalingen en met de beroepservaring en de 
zorgvuldigheid van de onderneming in kwestie165, heeft het Gerecht vastgesteld dat verzoekster in haar 
hoedanigheid van kredietinstelling in het kader van de uitvoering van de bepalingen van verordening 
nr. 575/2013 heel zorgvuldig te werk moest gaan. Volgens het Gerecht had verzoekster de precieze omvang 
van de uit hoofde van die verordening op haar rustende verplichtingen kunnen afleiden uit een nauwkeurige 
analyse van de bepalingen ervan. Het Gerecht is dan ook tot de slotsom gekomen dat de ECB zich terecht 
op het standpunt heeft gesteld dat verzoekster de inbreuken uit onachtzaamheid heeft gepleegd.

Wat ten slotte verzoeksters grief betreft dat de aan de bescherming van de rechten van de verdediging 
verbonden vereisten niet in acht zijn genomen, heeft het Gerecht op grond van een analoge toepassing van 
de rechtspraak inzake de eerbiediging van de rechten van de verdediging tijdens procedures voor de bestraffing 
van inbreuken op het gebied van de mededinging166 geoordeeld dat aan die vereisten is voldaan wanneer 
de ECB, alvorens een toezichtbesluit vast te stellen, aan de betrokken partij een mededeling van punten van 
bezwaar toezendt die duidelijk alle belangrijkste feiten vermeldt waarop zij zich baseert. Bij het besluit mogen 

164|  Arrest van 3 juni 2008, Intertanko e.a. (C-308/06, EU:C:2008:312, punt 75).

165|  Arrest van 11 november 1999, Söhl & Söhlke (C-48/98, EU:C:1999:548, punt 56).

166|  Arrest van 24 mei 2012, MasterCard e.a./Commissie (T-111/08, EU:T:2012:260, punten 266-269 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2008:312
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:1999:548
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2012:260
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aan de betrokken partij geen andere dan de tijdens de administratieve procedure aan haar meegedeelde 
inbreuken ten laste worden gelegd en mag slechts worden uitgegaan van feiten waarover zij zich heeft kunnen 
uitspreken. Het definitieve besluit hoeft daarentegen niet noodzakelijkerwijs gelijkluidend met de mededeling 
van punten van bezwaar te zijn, daar deze mededeling een voorbereidend document is met zuiver voorlopige 
feitelijke en juridische beoordelingen. De rechten van de verdediging zijn evenwel geschonden indien de 
door de Commissie gevoerde administratieve procedure zonder de door haar begane onregelmatigheid tot 
een ander resultaat had kunnen leiden, met name wanneer de belanghebbende partij zich zonder de 
onregelmatigheden beter had kunnen verdedigen. In het licht van die vaststellingen heeft het Gerecht 
geoordeeld dat verzoekster er niet in is geslaagd de onrechtmatigheid aan te tonen van het bestreden besluit 
waarbij is vastgesteld dat zij een inbreuk heeft gepleegd.

In de tweede plaats heeft het Gerecht in het kader van de rechtmatigheidstoetsing van het bestreden besluit, 
voor zover daarbij aan verzoekster een administratieve geldelijke sanctie is opgelegd, in het bijzonder de 
nadruk gelegd op het fundamentele belang van de verplichting van de ECB om haar besluiten in het kader 
van het prudentieel toezicht te motiveren. Gelet op de ruime beoordelingsbevoegdheid waarover de ECB 
krachtens verordening nr. 1024/2013 beschikt bij de vaststelling van de geldelijke sanctie en op het zeer hoge 
bedrag van de opgelegde sancties, is het namelijk essentieel is dat rechterlijk toezicht ten aanzien van de 
doeltreffendheid, de evenredigheid en het afschrikkend karakter van de sanctie en de hoogte ervan kan 
worden uitgeoefend. Daartoe is het noodzakelijk dat de door de ECB gevolgde werkwijze en alle relevante 
elementen die bij de vaststelling van de hoogte van de sanctie in aanmerking zijn genomen, uit de motivering 
van het besluit blijken.

Uit de omstandigheden van de onderhavige zaak blijkt dat de ECB weliswaar in haar verweerschrift en ter 
terechtzitting heeft aangegeven welke methode is toegepast en welke factoren zijn gebruikt om het bedrag 
van de sanctie te bepalen, maar dat dergelijke verduidelijkingen ontbraken in het oorspronkelijke besluit 
waarbij de administratieve geldelijke sanctie is opgelegd. Dat besluit was dus ontoereikend gemotiveerd, 
wat volgens vaste rechtspraak niet kan worden geregulariseerd door de latere mededeling van de ontbrekende 
gegevens.

Derhalve heeft het Gerecht het ECB-besluit nietig verklaard wegens ontoereikende motivering voor zover 
bij dat besluit aan verzoekster een administratieve geldelijke sanctie van 4 300 000 EUR is opgelegd.

Bij arrest van 8 juli 2020, VQ/ECB (T-203/18, EU:T:2020:313), heeft het Gerecht (uitgebreide kamer) het beroep 
van VQ, een onder prudentieel toezicht staande kredietinstelling, verworpen dat strekte tot nietigverklaring 
van het besluit van de Europese Centrale Bank (ECB)167 voor zover de ECB een administratieve geldelijke 
sanctie aan verzoekster had opgelegd wegens schending van de Europese wetgeving inzake prudentieel 
toezicht op kredietinstellingen en voorts had beslist om deze sanctie op de website van de ECB te publiceren 
zonder de naam van verzoekster te anonimiseren.

In deze zaak had de ECB een besluit vastgesteld tot oplegging van een administratieve geldelijke sanctie van 
1 600 000 EUR aan verzoekster, op grond dat deze laatste tussen 1 januari 2014 en 7 november 2016 de 
verplichting van verordening nr. 575/2013168 niet was nagekomen om voorafgaand aan de wederinkoop van 
tier 1-kernkapitaalinstrumenten de toestemming van de bevoegde autoriteit te verkrijgen. Aangezien de ECB 
van oordeel was dat verzoekster niet voldeed aan de voorwaarden van de kaderverordening betreffende 

167|  Besluit ECB-SSM-2018-ESSAB 4, SNC2016-0026 van de Europese Centrale Bank van 14 maart 2018.

168|  Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor 
kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van verordening (EU) nr. 648/2012 (PB 2013, L 176, blz. 1, met 
rectificaties in PB 2013, L 208, blz. 68, en in PB 2013, L 321, blz. 6) – artikel 77, onder a).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:313
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het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme169 om het besluit anoniem te publiceren, had zij de opgelegde 
administratieve geldelijke sanctie overeenkomstig de bepalingen van verordening nr. 1024/2013 op haar 
website gepubliceerd zonder de naam van verzoekster te anonimiseren.

Verzoekster heeft beroep tot nietigverklaring van dit besluit ingesteld bij het Gerecht, waarbij zij met name 
is opgekomen tegen het feit dat de ECB niet had gewacht totdat de termijn voor het instellen van een dergelijk 
beroep was verstreken alvorens de opgelegde sanctie zonder anonimisering te publiceren.

In de eerste plaats heeft het Gerecht in herinnering gebracht dat de ECB volgens de bepalingen van verordening 
nr. 1024/2013170 slechts een administratieve geldelijke sanctie kan opleggen indien aan twee cumulatieve 
voorwaarden is voldaan: de inbreuk moet betrekking hebben op een relevante, rechtstreeks toepasselijke 
handeling van het Unierecht en de bevoegde autoriteiten moeten bevoegd zijn om krachtens het Unierecht 
administratieve geldelijke sancties op te leggen.

Dienaangaande heeft het Gerecht, gelet op het feit dat verzoekster enkel betwistte dat aan de eerste van 
deze twee voorwaarden was voldaan, vastgesteld dat de eerste voorwaarde in casu was vervuld. Verordening 
nr. 575/2013 bevat namelijk een bepaling van een rechtstreeks toepasselijke handeling van het Unierecht, 
die in eenduidige bewoordingen171 de kredietinstellingen de verplichting oplegt om de toestemming van de 
bevoegde autoriteit te vragen alvorens tier 1-kernkapitaalinstrumenten af te lossen of weder in te kopen, 
hetgeen de ECB in staat stelt haar controle- en sanctiebevoegdheid uit te oefenen indien deze verplichting 
niet wordt nagekomen. Voorts heeft het Gerecht eraan herinnerd dat de ECB het evenredigheidsbeginsel in 
acht dient te nemen wanneer zij besluit sancties op te leggen en het bedrag ervan vaststelt, en vervolgens 
vastgesteld dat de ECB dit beginsel niet had geschonden toen zij een administratieve geldelijke sanctie aan 
verzoekster oplegde, daar er geen gerede twijfel bestond over de uitlegging van de in casu toepasselijke 
wetgeving.

In de tweede plaats heeft het Gerecht geoordeeld dat de bewoordingen van de bepaling172 van de GTM-
kaderverordening die voorziet in de mogelijkheid om de door de ECB opgelegde sancties anoniem te publiceren 
of de publicatie daarvan uit te stellen wanneer publicatie zonder anonimisering „disproportionele” schade 
zou toebrengen aan de betreffende entiteit, aldus moeten worden uitgelegd dat zij uitgaat van het beginsel 
dat ieder besluit tot oplegging van een administratieve geldelijke sanctie wordt gepubliceerd onder vermelding 
van met name de identiteit van de betreffende entiteit. Het is namelijk slechts bij wijze van uitzondering dat 
besluiten omtrent dit type sancties anoniem worden gepubliceerd of dat de publicatie ervan eventueel wordt 
uitgesteld, waarbij de ernst van de betrokken inbreuk geen overweging vormt die voor de toepassing van 
deze uitzondering relevant is. Na te hebben opgemerkt dat deze uitlegging wordt geschraagd door andere 
Europese instrumenten inzake prudentieel toezicht173, is het Gerecht tot de slotsom gekomen dat het 

169|  Verordening (EU) nr. 468/2014 van de Europese Centrale Bank van 16 april 2014 tot vaststelling van een kader voor samenwerking 
binnen het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme tussen de Europese Centrale Bank en nationale bevoegde autoriteiten en 
met nationale aangewezen autoriteiten („GTM-kaderverordening”, PB 2014, L 141, blz. 1) – artikel 132, lid 1.

170|  Artikel 18, lid 1, van verordening nr. 1024/2013.

171| �Artikel 77, onder a), van verordening nr. 575/2013.

172|  Artikel 132, lid 1, van de GTM-kaderverordening.

173|  Artikel 18, lid 6, van verordening nr. 1024/2013, alsmede overweging 38 en artikel 68 van richtlijn 2013/36/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op 
kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de richtlijnen 2006/48/
EG en 2006/49/EG (PB 2013, L 176, blz. 338). 
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„disproportionele” karakter van de schade uitsluitend moet worden beoordeeld op basis van een evaluatie 
van de gevolgen van niet-anonimisering voor de situatie van de betreffende entiteit, ongeacht de ernst van 
de jegens haar vastgestelde inbreuk.

In de derde plaats heeft het Gerecht geoordeeld dat de verplichting van de ECB om sanctiebesluiten in 
beginsel zonder anonimisering onverwijld te publiceren, ongeacht of er eventueel sprake is van een beroep, 
op voldoende duidelijke en nauwkeurige wijze voortvloeit uit de ter zake toepasselijke bepalingen174, alsmede 
meer in het algemeen uit het vermoeden dat de handelingen van de instellingen en organen van de Unie 
wettig zijn en uit het bindende karakter van dergelijke handelingen, die rechtsgevolgen in het leven roepen 
zolang zij niet zijn ingetrokken, nietig verklaard of ongeldig verklaard. Bijgevolg kon de ECB niet worden 
verweten dat zij niet had gewacht totdat de termijn voor het instellen van het – door verzoekster aanhangig 
gemaakte – beroep tot nietigverklaring was verstreken alvorens haar sanctiebesluit uit te voeren zonder 
afbreuk te doen aan het vermoeden dat de handelingen van de instellingen en organen van de Unie wettig 
zijn en aan het bindende karakter van die handelingen.

In zijn arrest van 9 september 2020, BNP Paribas/ECB (T-150/18 en T-345/18, EU:T:2020:394), heeft het Gerecht 
(uitgebreide kamer) uitspraak gedaan in een zaak betreffende BNP Paribas (hierna: „verzoekster”), een 
kredietinstelling die als „belangrijk” is ingedeeld en die derhalve onder rechtstreeks prudentieel toezicht van 
de Europese Centrale Bank (ECB) staat. In het kader van de financiering van het gemeenschappelijk 
afwikkelingsfonds heeft verzoekster ervoor gekozen bij te dragen via onherroepelijke betalingstoezeggingen175. 
Op 19 december 2017 heeft de ECB in het kader van de uitvoering van haar taak inzake prudentieel toezicht 
een besluit176 vastgesteld waarbij zij verzoekster heeft opgelegd het totale bedrag van haar onherroepelijke 
betalingstoezeggingen in mindering te brengen op haar tier 1-kernkapitaal (Common Equity Tier 1, CET 1)177 
(hierna: „bestreden maatregel”).

De ECB heeft dat besluit gebaseerd op de vaststelling dat verzoekster haar onherroepelijke betalingstoezeggingen 
verwerkte als posten buiten de balanstelling, waardoor er een risico bestond dat haar CET 1 overgewaardeerd 
werd. De onherroepelijke betalingstoezeggingen waren immers niet opgenomen op de passiefzijde van 
verzoeksters balans en, aangezien de aan deze onherroepelijke betalingstoezeggingen verbonden zekerheid 
niet beschikbaar was tot de betaling aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds was verricht, was het 
onmogelijk om daarvan gebruik te maken om eventuele verliezen die verband hielden met verzoeksters 
activiteiten te dekken. De ECB was van mening dat deze situatie geen juist beeld gaf van verzoeksters financiële 
soliditeit, aangezien er een verschil bestond tussen het bedrag dat verzoekster weergaf als CET 1 en het 
werkelijk bedrag aan verliezen dat zij kon dragen.

174|   Artikel 18, lid 6, van verordening nr. 1024/2013 en artikel 132, lid 1, van de GTM-kaderverordening.

175|  De bijdragen die de kredietinstellingen aan het gemeenschappelijke afwikkelingsfonds dienen te betalen, kunnen door middel van 
onmiddellijke storting of door middel van een onherroepelijke betalingstoezegging worden voldaan. Volgens artikel 70, lid 3, van 
verordening (EU) nr. 806/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2014 tot vaststelling van eenvormige regels en 
een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van 
een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk afwikkelingsfonds en tot wijziging van verordening 
nr. 1093/2010 (PB 2014, L 225, blz. 1) verbinden de kredietinstellingen zich ertoe om het bedrag van de bijdrage aan het gemeenschappelijk 
afwikkelingsfonds op het eerste verzoek van de afwikkelingsautoriteit te betalen.

176|  Besluit van de ECB van 19 december 2017, ECB/SSM/2017-R0MUWSFPU8MPRO8K5P83/248.

177|  Dat vermogen is bestemd om de continuïteit van de activiteiten van een kredietinstelling te waarborgen en insolventie te voorkomen.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:394


342 Jaarverslag 2020 | Gerechtelijke werkzaamheden

Naar aanleiding van een bezwaar dat verzoekster bij de administratieve raad voor toetsing van de ECB had 
ingediend, heeft de ECB haar besluit van 19 december 2017 vervangen door een besluit van 26 april 2018178. 
Het gedeelte van dat besluit dat betrekking heeft op de onherroepelijke betalingstoezeggingen is ongewijzigd 
gebleven. Het besluit van 26 april 2018 is met ingang van 1 maart 2019 vervangen door een besluit van 
14 februari 2019179, waarbij verzoekster een maatregel is opgelegd die identiek is aan de bestreden maatregel. 
Verzoekster heeft bij het Gerecht twee beroepen tot gedeeltelijke nietigverklaring ingesteld tegen de besluiten 
van de ECB waarbij haar die maatregel werd opgelegd.

In zijn arrest van 9 september 2020, dat is gewezen in uitgebreide kamer na voeging van beide beroepen 
(T-150/18 en T-345/18), heeft het Gerecht de besluiten van de ECB gedeeltelijk nietig verklaard omdat de ECB 
geen individueel toetsend vermogenstoezicht met betrekking tot verzoeksters risicoprofiel had verricht 
alvorens haar de bestreden maatregel op te leggen.

Om te beginnen heeft het Gerecht geoordeeld dat de besluiten die de ECB had vastgesteld, wel degelijk een 
rechtsgrondslag hadden, aangezien de ECB had gehandeld in het kader van haar bevoegdheden inzake 
toetsing en evaluatie door de toezichthouder. Op grond van die bevoegdheden kan zij instellingen verplichten 
in verband met de eigenvermogensvereisten een specifiek voorzieningenbeleid te voeren of activa op een 
specifieke wijze te behandelen.180

Na te hebben vastgesteld dat de bedragen die als zekerheid waren gesteld om de onherroepelijke 
betalingstoezeggingen te voldoen181, onlosmakelijk verbonden waren met de onherroepelijke 
betalingstoezeggingen zelf, heeft het Gerecht vervolgens verzoeksters argument afgewezen dat de 
onherroepelijke betalingstoezeggingen niet het voorwerp konden uitmaken van een in het kader van het 
prudentie el toezicht vastgestelde maatregel waarbij een specifieke behandeling op het gebied van de 
eigenvermogensvereisten werd opgelegd omdat de onherroepelijke betalingstoezeggingen in kwestie als 
posten buiten de balanstelling werden verwerkt. Het Gerecht heeft namelijk vastgesteld dat de bestreden 
maatregel weliswaar niet rechtstreeks betrekking had op de onherroepelijke betalingstoezeggingen maar 
wel op de bedragen die als zekerheid waren gesteld om de onherroepelijke betalingstoezeggingen te voldoen, 
maar dat de onlosmakelijke band tussen beide het mogelijk maakte die maatregel uit te breiden tot de 
onherroepelijke betalingstoezeggingen.

Voor de toepassing van een dergelijke maatregel diende de ECB echter een individuele toetsing te verrichten 
van verzoeksters risicoprofiel en met name van de ingevoerde regelingen, strategieën en mechanismen om 
het risico op te vangen dat voortvloeide uit de boekhoudkundige verwerking van de onherroepelijke 
betalingstoezeggingen. In dit verband heeft het Gerecht allereerst geconstateerd dat de ECB verzoeksters 
niveau van blootstelling aan het risico dat is ontstaan door de door haar gedane onherroepelijke 
betalingstoezeggingen, had vastgesteld. Het is echter van oordeel dat de redenering van de ECB – volgens 
welke de boekhoudkundige verwerking buiten de balans van de onherroepelijke betalingstoezeggingen op 
zich problematisch was omdat die verwerking per definitie impliceerde dat het CET 1 overgewaardeerd werd 
– op algemene overwegingen berustte die konden gelden voor om het even welke kredietinstelling die ervoor 
kiest om onherroepelijke betalingstoezeggingen op een soortgelijke wijze te verwerken. Het Gerecht heeft 
dan ook vastgesteld dat in de bestreden besluiten geen melding werd gemaakt van een individuele toetsing 

178|  Besluit van de ECB van 26 april 2018, ECB-SSM-2018-FRBNP-17.

179|  Besluit van de ECB van 14 februari 2019, ECB-SSM-2019-FRBNP-12.

180|  Op grond van artikel 16, lid 1, onder c), en lid 2, onder d), van verordening nr. 1024/2013.

181|  Die bedragen nemen de vorm aan van een deposito in contanten voor een bedrag dat gelijk is aan dat van de onherroepelijke 
betalingstoezeggingen, waarover de afwikkelingsautoriteiten vrij kunnen beschikken.
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die de ECB zou hebben verricht om na te gaan of verzoekster regelingen, strategieën of mechanismen had 
ingevoerd om de prudentiële risico’s op te vangen die verbonden waren aan het feit dat de onherroepelijke 
betalingstoezeggingen buiten de balans werden verwerkt.

Voorts heeft het Gerecht vastgesteld dat de bestreden maatregel was getroffen in het kader van het proces 
van toetsing en evaluatie door de toezichthouder (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP), maar 
is het tot de conclusie gekomen dat dit feit niet noodzakelijkerwijs impliceerde dat een individuele toetsing 
was verricht waarbij rekening was gehouden met de specifieke omstandigheden waarin verzoekster verkeerde. 
Bovendien heeft het Gerecht geoordeeld dat de effectbeoordeling die vóór de vaststelling van de bestreden 
besluiten was verricht weliswaar nuttig kon zijn om de evenredigheid van de bestreden maatregel te 
beoordelen, maar dat deze effectbeoordeling een andere doelstelling nastreefde en een andere logica volgde 
dan een individuele toetsing en niet kon worden gelijkgesteld met een dergelijke toetsing.

Bijgevolg is het Gerecht tot de slotsom gekomen dat de ECB, door geen onderzoek te verrichten dat verder 
ging dan de loutere vaststelling dat er een potentieel risico uitging van de buiten de balans verwerkte 
onherroepelijke betalingstoezeggingen, door verzoeksters concrete situatie en met name haar risicoprofiel 
en haar liquiditeitsniveau niet te onderzoeken en geen rekening te houden met eventuele factoren die het 
potentiële risico verzachtten, niet heeft voldaan aan haar verplichting om verzoekster aan een individueel 
toetsend vermogenstoezicht te onderwerpen182.

XIII.  Openbare aanbestedingen van de instellingen 
van de Unie

In het arrest Securitec/Commissie (T-661/18, EU:T:2020:319) van 8 juli 2020 heeft het Gerecht het besluit van 
de Europese Commissie tot afwijzing van de offerte die Securitec had ingediend in het kader van een procedure 
voor de aanbesteding van overheidsopdrachten voor diensten, nietig verklaard wegens de onrechtmatigheid 
van een in het bestek opgenomen clausule. Deze clausule bood de mogelijkheid om de opdracht te gunnen 
op basis van een verklaring waarin werd toegezegd om uiterlijk vijf dagen na ondertekening van de overeenkomst 
een certificaat over te leggen waaruit bleek dat de geselecteerde inschrijver voldeed aan een voorwaarde 
inzake beroepsbekwaamheid die onontbeerlijk was voor de uitvoering van de overeenkomst.

In casu had de Commissie een niet-openbare aanbesteding uitgeschreven voor het „[o]nderhoud van de 
veiligheidsinstallaties die worden gebruikt en/of beheerd door de Europese Commissie in België en in 
Luxemburg”. Wat de selectie van de gegadigden betreft, vereiste het bestek als „minimale bekwaamheid” 
dat de als „sitemanager” fungerende technicus beschikte over een specifiek opleidingscertificaat van het 
bedrijf Nedap. Als bewijsstuk konden de gegadigden ofwel het certificaat in kwestie overleggen ofwel een 
verklaring op erewoord verstrekken dat dit certificaat in geval van gunning van de opdracht uiterlijk vijf dagen 
na ondertekening van de overeenkomst zou worden verkregen. Tot slot bepaalde het bestek dat de opdracht 
zou worden gegund aan degene die onder de deugdelijke en overeenkomstig de vraag ingediende offertes 
het laagste bod deed.

Aangezien Securitec (verzoekster) aan de selectiecriteria voldeed, is zij uitgenodigd om een offerte in te 
dienen, hetgeen zij op 4 augustus 2018 heeft gedaan. Vervolgens is haar bij e-mail van 7 september 2018 
meegedeeld dat de opdracht aan een andere onderneming was gegund en dat het bedrag van haar offerte 

182|  Zoals is bepaald in artikel 4, lid 1, onder f), en artikel 16, lid 1, onder c), en lid 2, onder d), van verordening nr. 1024/2013.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:319
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48,55 % hoger was gebleken dan dat van de inschrijver aan wie de opdracht was gegund. Verzoekster heeft 
daarop de Commissie om meer informatie verzocht over de redenen waarom haar offerte was afgewezen. 
Zij wilde met name weten of de inschrijver aan wie de opdracht was gegund, over de in het bestek voorgeschreven 
Nedap-certificering beschikte en of hij de werkzaamheden zou uitbesteden. Op 17 september 2018 heeft de 
Commissie deze vragen beantwoord onder verwijzing naar de e-mail van 7 september 2018, die volgens haar 
alle informatie bevatte die aan de afgewezen inschrijvers moest worden verstrekt. Verzoekster heeft een 
beroep ingesteld tot nietigverklaring van de in de e-mails van de Commissie van 7 en 17 september 2018 
vervatte besluiten waarbij haar offerte is afgewezen en waarbij is geweigerd om haar de verzochte informatie 
te verstrekken.

In de eerste plaats heeft het Gerecht met betrekking tot het voorwerp van het beroep onderstreept dat het 
beroep tegen een besluit dat de bevestiging is van een eerder, niet onaantastbaar geworden besluit, 
ontvankelijk is. De belanghebbende kan ofwel het bevestigde besluit ofwel het bevestigende besluit ofwel 
beide besluiten aanvechten. In casu is het beroep ingesteld binnen de termijn van twee maanden te rekenen 
vanaf de ontvangst van het eerste besluit dat was vervat in de e-mail van 7 september 2018, zodat verzoekster 
rechtsgeldig kon opkomen tegen beide besluiten. 

In de tweede plaats heeft het Gerecht met betrekking tot de motiveringsplicht in aanbestedingsprocedures 
in herinnering gebracht dat de aanbestedende dienst aan elke afgewezen inschrijver de redenen voor de 
afwijzing van diens inschrijving moet meedelen en daarnaast die inschrijver – indien hij niet onder enig 
uitsluitingscriterium valt maar wél aan de selectiecriteria voldoet – op schriftelijk verzoek in kennis moet 
stellen van de kenmerken en relatieve voordelen van de geselecteerde inschrijving, de naam van de inschrijver 
aan wie de opdracht wordt gegund en de waarde van de opdracht. Vervolgens heeft het Gerecht vastgesteld 
dat deze verschillende gegevens bij e-mail van 7 september 2018 aan Securitec waren meegedeeld, en dat 
deze informatie uit het oogpunt van de motiveringsplicht volstond omdat de prijs het enige gunningscriterium 
was. In die e-mail werd namelijk melding gemaakt van de naam van de inschrijver aan wie de opdracht was 
gegund alsook van de waarde van de opdracht, die kon worden afgeleid uit het prijsverschil van 48,55 % 
tussen de twee inschrijvingen. Voorts werd in deze e-mail aangegeven dat de inschrijving was geselecteerd 
wegens de daarin opgegeven prijs. 

In de derde plaats heeft het Gerecht de grief dat het door de geselecteerde inschrijver na sluiting van de 
overeenkomst overgelegde certificaat niet in overeenstemming was met het bestek, afgewezen omdat deze 
grief geen betrekking had op de gunning van de opdracht – die in het beroep aan de orde was – maar op de 
uitvoering van de prestaties die het voorwerp van de opdracht waren. De grief had dus geen betrekking op 
de bestreden besluiten.

Tot slot heeft het Gerecht in herinnering gebracht dat de aanbestedende dienst krachtens artikel 102, lid 1, 
van verordening nr. 966/2012183 en artikel 110, lid 1, van deze verordening184 verplicht is om uiterlijk bij de 
gunning van de overheidsopdracht na te gaan of de inschrijver die de beste offerte heeft ingediend, 
daadwerkelijk voldoet aan de in het bestek gestelde voorwaarden.

183|  Artikel 102, lid 1, van verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot 
vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van verordening (EG, 
Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad (PB 2012, L 298, blz. 1), zoals laatstelijk gewijzigd bij verordening (EU, Euratom) 2015/1929 van 
het Europees Parlement en de Raad van 28 oktober 2015 (PB 2015, L 286, blz. 1), bepaalt dat bij geheel of gedeeltelijk uit de begroting 
van de Unie gefinancierde overheidsopdrachten het transparantiebeginsel, het evenredigheidsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel en 
het non-discriminatiebeginsel in acht moeten worden genomen.

184|  Artikel 110, lid 1, van verordening nr. 966/2012 bepaalt dat opdrachten worden gegund mits door de aanbestedende dienst onder 
meer is nagegaan of de gegadigde of inschrijver voldoet aan de selectiecriteria die zijn vastgesteld in de aanbestedingsstukken.
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In dit verband heeft het Gerecht geoordeeld dat die verplichting niet kan worden nagekomen wanneer het 
bestek de mogelijkheid biedt om de opdracht te gunnen op basis van een door een inschrijver overgelegde 
verklaring waarbij hij zich ertoe verbindt om na ondertekening van de overeenkomst te voldoen aan een 
voorwaarde van technische en beroepsbekwaamheid die wordt voorgesteld als een „minimum” voor de 
uitvoering van de opdracht. Een dergelijke clausule druist in tegen het beginsel van gelijke behandeling van 
inschrijvers, aangezien zij tot gevolg kan hebben dat de opdracht wordt gegund aan een inschrijver die niet 
aan die voorwaarde voldoet terwijl andere deelnemers, die de vereiste opleiding ten tijde van de gunning 
wél hebben gevolgd, worden afgewezen. Dat na gunning van de opdracht wordt nagegaan of de geselecteerde 
inschrijver daadwerkelijk beschikt over de beroepsbekwaamheid die vereist is voor de uitvoering van de 
overeenkomst, zou bovendien tot gevolg hebben dat de overeenkomst wordt beëindigd indien blijkt dat die 
inschrijver het betreffende certificaat niet kan overleggen, wat in strijd is met de rechtszekerheid. In dat geval 
zou een nieuwe procedure moeten worden georganiseerd.

Voorts heeft het Gerecht nog onderstreept dat het streven om gegadigden kosten te besparen niet kan 
rechtvaardigen dat afbreuk wordt gedaan aan de gelijke behandeling en de rechtszekerheid: de opdracht 
moet worden gegund aan de onderneming die de economisch meest voordelige inschrijving heeft ingediend 
en die heeft aangetoond dat zij over de technische bekwaamheid beschikt om die opdracht uit te voeren. 
Wanneer de aanbestedende dienst het aantal deelnemers aan de aanbesteding van een overheidsopdracht 
wil uitbreiden, kan hij soepelere eisen op het gebied van de technische en beroepsbekwaamheid stellen.

Gelet op een en ander was het Gerecht van oordeel dat de in het bestek opgenomen clausule op grond 
waarvan na gunning van de opdracht kon worden nagegaan of aan de voorwaarde inzake Nedap-certificering 
was voldaan, onrechtmatig was, en heeft het de twee bestreden besluiten nietig verklaard.

XIV. Toegang tot documenten van de instellingen

In het arrest Bonnafous/Commissie (T-646/18, EU:T:2020:120) van 26 maart 2020 heeft het Gerecht het beroep 
van verzoekster tot nietigverklaring van het besluit van de Europese Commissie van 9 oktober 2018185 

verworpen. Bij dat besluit was verzoekster op grond van verordening nr. 1049/2001186 de toegang geweigerd 
tot het eindverslag van 21 januari 2018 van de audit betreffende het HR-management bij het Uitvoerend 
Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) dat de dienst Interne Audit van de Commissie 
had opgesteld. Deze zaak heeft het Gerecht de gelegenheid geboden om bepaalde aspecten van de uitzondering 
betreffende de bescherming van het doel van inspecties, onderzoeken en audits in de zin van artikel 4, lid 2, 
derde streepje, van verordening nr. 1049/2001187 188 te verduidelijken.

185|  Besluit C(2018) 6753 final van de Commissie van 19 oktober 2018 (besluit van de Commissie tot goedkeuring van het antwoord op 
het confirmatieve verzoek om toegang GESTDEM 2018/4141).

186|  Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot 
documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (PB 2001, L 145, blz. 43).

187|  Overeenkomstig deze bepaling weigeren de instellingen de toegang tot een document wanneer de openbaarmaking ervan zou 
leiden tot ondermijning van de bescherming van het doel van inspecties, onderzoeken en audits, tenzij een hoger openbaar belang 
de openbaarmaking van het betreffende document gebiedt.

188|  Zie eveneens met betrekking tot de toegang tot documenten van de ECB de zaak Malacalza Investimenti/ECB (T-552/19, EU:T:2020:294), 
die die wordt besproken in deel I.3 „Verstekprocedures”. 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:120
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:294


346 Jaarverslag 2020 | Gerechtelijke werkzaamheden

Op 30 juli 2018 heeft verzoekster, Laurence Bonnafous, een voormalige arbeidscontractant bij EACEA, een 
e-mail gestuurd aan de dienst Interne Audit van de Commissie, waarin zij op grond van verordening 
nr. 1049/2001 heeft verzocht om toegang tot het eindverslag van de audit. Op 9 oktober 2018 heeft de 
Commissie het bestreden besluit vastgesteld, waarbij zij verzoeksters confirmatieve verzoek om toegang tot 
het document heeft afgewezen. Zij heeft zich in wezen op het standpunt gesteld dat de uitzondering van 
artikel 4, lid 2, derde streepje, van verordening nr. 1049/2001, uitgelegd in het licht van het Financieel 
Reglement189, in de weg stond aan de voortijdige openbaarmaking van een auditverslag waardoor het 
ongestoorde verloop en de onafhankelijkheid van de betrokken audit in het gedrang zou kunnen komen 
doordat EACEA in de uitvoering van de daarin opgenomen aanbevelingen zou worden gehinderd, en dat er 
geen openbaar belang was dat de niet-toepassing van deze uitzondering rechtvaardigde.

Met haar beroep tot nietigverklaring tegen dat besluit van de Commissie verzet verzoekster zich er met name 
tegen dat de uitzondering van artikel 4, lid 2, derde streepje, van verordening nr. 1049/2001 en de uitlegging 
ervan in het licht van het Financieel Reglement worden toegepast op het opgevraagde document. Zij betoogt 
dat de audit in het kader waarvan dit document is opgesteld, voltooid was toen zij haar verzoek om toegang 
tot dat document indiende. Volgens haar is het in strijd met het doel van verordening nr. 1049/2001 en het 
transparantiebeginsel190 om te wachten tot de in een eindverslag over de audit opgenomen aanbevelingen 
zijn uitgevoerd alvorens de daarmee verband houdende documenten openbaar kunnen worden gemaakt 
zonder dat hoeft te worden gevreesd dat afbreuk zal worden gedaan aan het doel van deze audit.

Het Gerecht heeft verzoeksters betoog verworpen. Het heeft opgemerkt dat artikel 99, lid 6, van het Financieel 
Reglement bepaalt dat „[d]e verslagen en de bevindingen van de intern controleur [...] slechts voor het publiek 
toegankelijk [zijn] nadat de intern controleur de maatregelen voor uitvoering ervan heeft gevalideerd”, en 
vervolgens vastgesteld dat verordening nr. 1049/2001 en het Financieel Reglement verschillende doelstellingen 
hebben. Zo beoogt verordening nr. 1049/2001 de uitoefening van het recht van toegang tot documenten zo 
veel mogelijk te vergemakkelijken en goede administratieve praktijken te bevorderen. Het Financieel Reglement 
beoogt op zijn beurt de financiële regels vast te stellen die van toepassing zijn op de algemene begroting 
van de Unie. Daarnaast heeft het Gerecht opgemerkt dat verordening nr. 1049/2001 en het Financieel 
Reglement geen bepaling bevatten waarin uitdrukkelijk wordt voorgeschreven dat de ene regeling voorrang 
heeft op de andere. Uit vaste rechtspraak volgt dat in beginsel niet kan worden uitgesloten dat de in artikel 4, 
lid 2, van verordening nr. 1049/2001 neergelegde uitzonderingen worden uitgelegd in het licht van bepaalde 
specifieke Unierechtelijke regelingen. In dat geval moet elk van deze regelingen dus worden toegepast op 
een wijze die verenigbaar is met de toepassing van de andere en aldus een coherente toepassing van deze 
regelingen mogelijk maakt.

Het Gerecht heeft opgemerkt dat het doel van artikel 99, lid 6, van het Financieel Reglement juist is om de 
toegang tot de verslagen en de bevindingen van de interne controleur te beperken door die documenten 
niet openbaar te maken zolang de daarin vervatte uitvoeringsmaatregelen niet door deze controleur zijn 
gevalideerd. Indien op grond van verordening nr. 1049/2001 een veralgemeende toegang werd verleend tot 
de verslagen van de interne controleur waarvan deze controleur de uitvoeringsmaatregelen nog niet heeft 
gevalideerd, zou het evenwicht in gevaar worden gebracht dat de Uniewetgever in het Financieel Reglement 
heeft willen verzekeren tussen het recht van het publiek op een zo ruim mogelijke toegang tot documenten 
van de instellingen en de mogelijkheid voor de interne controleur om zijn audits tot een goed einde te brengen.

189|  Artikel 99, lid 6, van verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot 
vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van verordening (EG, 
Euratom) nr. 1605/2002 (PB 2012, L 298, blz. 1; hierna: „Financieel Reglement”).

190|  Het transparantiebeginsel is neergelegd in artikel 15 VWEU en artikel 42 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 
Unie.



 B  Rechtspraak van het Gerecht in 2020 347

Het Gerecht is dan ook van oordeel dat voor de uitlegging van de in artikel 4, lid 2, derde streepje, van 
verordening nr. 1049/2001 neergelegde uitzondering moet worden uitgegaan van een algemeen vermoeden 
dat de openbaarmaking van de bevindingen en verslagen van de interne controleur vóór de validatie van de 
daarin vervatte uitvoeringsmaatregelen door deze controleur afbreuk kan doen aan de doelstellingen van 
zijn audits, met dien verstande dat dit vermoeden de belanghebbenden geenszins de mogelijkheid ontneemt 
om met name aan te tonen dat een bepaald document waarvan om openbaarmaking wordt verzocht, niet 
onder dit vermoeden valt.

De beperking van het grondrecht van het publiek op toegang tot documenten die voortvloeit uit het feit dat 
documenten betreffende een interne audit onder de uitzondering van artikel 4, lid 2, derde streepje, van 
verordening nr. 1049/2001 vallen, voor zover de uitvoeringsmaatregelen van de betrokken audit niet door 
de interne controleur zijn gevalideerd, is hoe dan ook in twee opzichten begrensd. Ten eerste heeft deze 
uitlegging geen betrekking op alle inspecties, onderzoeken en audits maar enkel op de specifieke categorie 
audits die door de interne controleur worden verricht. Ten tweede is zij beperkt in de tijd, aangezien de 
instellingen van de Unie de toegang tot de verslagen en bevindingen van dergelijke interne audits slechts 
mogen weigeren zolang de interne controleur de maatregelen ter uitvoering daarvan niet heeft gevalideerd.

Bij zijn arrest Campbell/Commissie (T-701/18, EU:T:2020:224) van 28 mei 2020 heeft het Gerecht (uitgebreide 
kamer) het besluit van de Europese Commissie waarbij is geweigerd om verzoeker toegang te verlenen tot 
document en betreffende de naleving of niet-naleving door Ierland van zijn verplichtingen uit hoofde van 
drie kaderbesluiten van de Raad betreffende de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, nietig verklaard191 
omdat de Commissie in het bestreden besluit niet had aangeduid op welke documenten het verzoek om 
toegang van verzoeker betrekking had, en daardoor het algemene vermoeden van vertrouwelijkheid dat 
geldt voor documenten van een EU-pilot-procedure onjuist had toegepast. Zij had aldus blijk gegeven van 
een onjuiste rechtsopvatting bij de toepassing van de uitzondering betreffende de bescherming van het doel 
van inspecties, onderzoeken en audits in de zin van artikel 4, lid 2, derde streepje, van verordening nr. 1049/2001.

Verzoeker in de onderhavige zaak is een Iers staatsburger die in december 2016 in Ierland is aangehouden 
op basis van een door de Litouwse autoriteiten uitgevaardigd Europees aanhoudingsbevel en vervolgens 
het door deze autoriteiten ingediende verzoek om overlevering heeft aangevochten voor de Ierse rechter.

In augustus 2018 heeft verzoeker krachtens verordening nr. 1049/2001 bij de Commissie een verzoek ingediend 
om toegang tot alle bij haar berustende documenten betreffende de naleving of niet-naleving door Ierland 
van de drie bovengenoemde kaderbesluiten. Na verzoeker aanvankelijk te hebben geantwoord dat zij geen 
enkel document in bezit had dat overeenstemde met zijn verzoek, weigerde de Commissie bij besluit van 
4 oktober 2018 hem de toegang tot de opgevraagde documenten op grond van artikel 4, lid 2, derde streepje, 
van verordening nr. 1049/2001. De Commissie was van oordeel dat deze documenten deel uitmaakten van 
de dossiers van drie „EU-pilot-procedures” betreffende de omzetting van de drie kaderbesluiten door Ierland. 
Aangezien er nog geen besluit was genomen over de uitkomst van deze procedure, was de Commissie van 
mening dat er tegen Ierland nog altijd een onderzoek wegens inbreuk met betrekking tot de omzetting van 
de kaderbesluiten liep en dat openbare toegang tot de opgevraagde documenten negatieve gevolgen zou 

191|  Besluit C(2018) 6642 final van de Commissie van 4 oktober 2018 houdende weigering om toegang te verlenen tot documenten 
betreffende de naleving of niet-naleving door Ierland van zijn verplichtingen uit hoofde van kaderbesluit 2008/909/JBZ van de Raad 
van 27 november 2008 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op strafvonnissen waarbij vrijheidsstraffen 
of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregelen zijn opgelegd, met het oog op de tenuitvoerlegging ervan in de Europese Unie 
(PB 2008, L 327, blz. 27), van kaderbesluit 2008/947/JBZ van de Raad van 27 november 2008 inzake de toepassing van het beginsel 
van de wederzijdse erkenning op vonnissen en proeftijdbeslissingen met het oog op het toezicht op proeftijdvoorwaarden en 
alternatieve straffen (PB 2008, L 337, blz. 102), en van kaderbesluit 2009/829/JBZ van de Raad van 23 oktober 2009 inzake de 
toepassing, tussen de lidstaten van de Europese Unie, van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen inzake 
toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis (PB 2009, L 294, blz. 20).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:224
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hebben voor de voortzetting van die procedure. Zij leidde hieruit af dat al deze documenten onder het 
algemene vermoeden van vertrouwelijkheid vielen op grond van de in verordening nr. 1049/2001 geformuleerde 
uitzondering betreffende de bescherming van het doel van inspecties, onderzoeken en audits, waardoor het 
niet noodzakelijk was om elk opgevraagd document concreet en individueel te onderzoeken. In zijn beroep 
bij het Gerecht heeft verzoeker met name aangevoerd dat de toepassing van dit algemene vermoeden van 
vertrouwelijkheid onwettig was.

Het Gerecht heeft om te beginnen herinnerd aan de vaste rechtspraak van het Hof betreffende de erkenning 
van algemene vermoedens van vertrouwelijkheid die gelden voor bepaalde categorieën documenten en 
betreffende, in het bijzonder, de wijzen waarop een algemeen vermoeden van vertrouwelijkheid wordt 
toegepast op documenten aangaande een EU-pilot-procedure.

In dit verband heeft het Gerecht erop gewezen dat, meer in het algemeen, de toepassing van een algemeen 
vermoeden van vertrouwelijkheid de instelling weliswaar vrijstelt van een individueel onderzoek van elk 
document, maar dat zij hierbij nog altijd moet aanduiden welke documenten volgens haar deel uitmaken 
van een dossier waarvoor een vermoeden geldt en de aanvrager een lijst van deze documenten moet geven. 
Zonder een dergelijke aanduiding zou de aanvrager niet kunnen betogen dat een document niet onder het 
algemene vermoeden van vertrouwelijkheid valt en zou hij dit vermoeden dus niet kunnen weerleggen. Pas 
nadat de instelling heeft aangeduid op welke documenten het verzoek om toegang betrekking heeft, kan zij 
deze categoriseren op basis van hun gemeenschappelijke kenmerken of hun gelijke aard of op basis van het 
feit dat zij deel uitmaken van hetzelfde dossier, en er vervolgens een algemeen vermoeden van vertrouwelijkheid 
op toepassen.

Na deze overwegingen op het onderhavige geval te hebben toegepast, is het Gerecht tot de slotsom gekomen 
dat de Commissie, om het vermoeden dat voortvloeit uit het feit dat de gevraagde documenten deel uitmaakten 
van een EU-pilot-procedure te kunnen toepassen, allereerst in het bestreden besluit moest aanduiden op 
welke documenten het verzoek om toegang betrekking had, deze vervolgens in categorieën of in bepaalde 
administratieve dossiers moest indelen en tot slot moest vaststellen dat zij onder een EU-pilot-procedure 
vielen, waardoor zij een algemeen vermoeden kon toepassen.

Het Gerecht heeft in casu geconstateerd dat de door de Commissie in het bestreden besluit gehanteerde 
formulering niet toereikend is om te kunnen vaststellen welke documenten door het verzoek om toegang 
werden bestreken, en dat in het bestreden besluit louter is vastgesteld dat de toegang tot drie EU-pilot-
procedures werd geweigerd, maar dat hiervoor geen enkele rechtvaardiging ten aanzien van de door verzoeker 
opgevraagde documenten is gegeven. Verzoeker was dus niet in staat om het algemene vermoeden van 
vertrouwelijkheid te weerleggen, aangezien hij niet wist welke documenten volgens de Commissie onder zijn 
verzoek om toegang vielen.

Tot slot heeft het Gerecht benadrukt dat de document en waarop het verzoek om toegang betrekking had 
in het bestreden besluit ook moesten worden aangeduid om het Gerecht in staat te stellen zijn toezicht uit 
te oefenen en na te gaan of de Commissie terecht heeft aangenomen dat de gevraagde documenten onder 
een EU-pilot-procedure vielen.
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XV. Ambtenarenzaken

1. Stakingsrecht

In het arrest Aquino e.a./Parlement (T-402/18, EU:T:2020:13) van 29 januari 2020 heeft het Gerecht (uitgebreide 
kamer) vastgesteld dat artikel 55, lid 1, van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie (hierna: 
„Statuut”) geen nauwkeurige en duidelijke beperking van de uitoefening van het stakingsrecht bevat en 
evenmin voorziet in de mogelijkheid om in geval van staking personeel op te roepen, zodat het niet kon 
dienen als rechtsgrondslag voor de oproepingsmaatregelen die door het Europees Parlement in de onderhavige 
zaak zijn vastgesteld. 

Dit arrest heeft betrekking op een staking van tolken en conferentietolken van het Europees Parlement in 
2018, die gericht was tegen het feit dat het besluit van de secretaris-generaal van het Parlement van 14 juli 2017 
tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden van de tolken en conferentietolken van het Parlement in de 
werkprogramma’s werd omgezet. Bij besluit van 2 juli 2018 (hierna: „besluit van 2 juli 2018”) had de directeur-
generaal Personeelszaken van het Parlement een aantal tolken en conferentietolken opgeroepen voor 
3 juli 2018, onder wie een aantal verzoekers. Daarop hadden verzoekers op dezelfde dag beroep ingesteld 
bij het Gerecht, waarbij zij verzochten om nietigverklaring van het besluit van 2 juli 2018 en de besluiten met 
hetzelfde voorwerp die later zouden kunnen worden vastgesteld, alsmede om vergoeding van de door hen 
geleden schade.

Wat om te beginnen de ontvankelijkheid van het beroep betreft, voor zover het ook was gericht tegen de na 
de instelling van het beroep vastgestelde besluiten, heeft het Gerecht het beroep ten aanzien van die besluiten 
niet-ontvankelijk verklaard, aangezien zij niet kunnen worden geacht het aanvankelijk bestreden besluit van 
2 juli 2018 te vervangen of te wijzigen in de zin van artikel 86, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering. 

Met betrekking tot de vorderingen tot nietigverklaring heeft het Gerecht vervolgens eraan herinnerd dat uit 
artikel 28 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: „Handvest”) volgt dat 
werkgevers en werknemers of hun respectieve organisaties overeenkomstig het Unierecht en de nationale 
wetgevingen en praktijken het recht hebben om op de passende niveaus collectief te onderhandelen en 
collectieve arbeidsovereenkomsten te sluiten, alsmede om, in geval van belangenconflicten, collectieve acties 
te ondernemen ter verdediging van hun belangen. Daartoe behoort ook het recht om te staken. Het Gerecht 
heeft daaraan toegevoegd dat volgens de rechtspraak deze bepalingen van toepassing kunnen zijn op de 
betrekkingen tussen de instellingen van de Unie en hun personeel. Voorts heeft het Gerecht opgemerkt dat 
uit artikel 52, lid 1, van het Handvest volgt dat een beperking van een door het Handvest beschermd recht 
alleen met het Unierecht verenigbaar kan worden geacht indien zij aan drie voorwaarden voldoet. Volgens 
de eerste van die drie voorwaarden moet de beperking bij wet worden gesteld. Het Gerecht heeft dus 
onderzocht of het besluit van 2 juli 2018 een beperking vormde van het stakingsrecht zoals dat wordt 
beschermd door artikel 28 van het Handvest, en zo ja, of een dergelijke beperking bij wet was gesteld.

Dienaangaande heeft het Gerecht vastgesteld dat het besluit van 2 juli 2018 een beperking van het door 
artikel 28 van het Handvest gewaarborgde stakingsrecht vormde. Vervolgens heeft het Gerecht erop gewezen 
dat het besluit van 2 juli 2018 gebaseerd was op artikel 55, lid 1, van het Statuut en op de op 12 juli 1990 
ondertekende kaderovereenkomst tussen het Parlement en de vak- of beroepsorganisaties (hierna: 
„kaderovereenkomst”). Het heeft onderzocht of deze teksten een voldoende duidelijke en nauwkeurige 
rechtsgrondslag in de zin van artikel 52, lid 1, van het Handvest konden vormen.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:13
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Het Gerecht heeft allereerst vastgesteld dat het Statuut niets zegt over het stakingsrecht. Daarna heeft het 
eraan herinnerd dat artikel 55, lid 1, van het Statuut bepaalt dat „de ambtenaren in actieve dienst op ieder 
ogenblik ter beschikking staan van hun instelling”. Het Gerecht heeft vastgesteld dat deze bepaling, die is 
opgenomen in hoofdstuk 1 – over de arbeidsduur – van titel 4 over de arbeidsvoorwaarden van de ambtenaar, 
niet voorziet in een nauwkeurige en duidelijke beperking van de uitoefening van het stakingsrecht en al 
helemaal niet in de mogelijkheid personeel op te roepen. Het heeft daaraan toegevoegd dat deze bepaling 
derhalve geen verduidelijking verschaft over de omvang van de beperking van het stakingsrecht en dus niet 
kon dienen als rechtsgrondslag voor de betreffende oproepingsmaatregelen. Het heeft op grond daarvan 
geoordeeld dat artikel 55, lid 1, van het Statuut niet kon dienen als rechtsgrondslag voor de oproepingsmaatregelen 
in het besluit van 2 juli 2018.

Wat de kaderovereenkomst betreft, heeft het Gerecht voorts vastgesteld dat partijen zich er krachtens 
artikel 8 van deze overeenkomst toe hadden verbonden in een bij die overeenkomst te voegen protocol een 
bemiddelingsprocedure in te stellen die in geval van werkonderbreking moest worden toegepast. Aangezien 
een dergelijk protocol echter nooit is vastgesteld en daarenboven geen van de andere artikelen van de 
kaderovereenkomst als rechtsgrondslag voor de betrokken oproepingsmaatregelen kon dienen, heeft het 
Gerecht geoordeeld dat artikel 8 van de kaderovereenkomst niet kon dienen als wet in de zin van artikel 52, 
lid 1, van het Handvest. 

Het Gerecht heeft derhalve geoordeeld dat de betrokken oproepingsmaatregelen een beperking van het 
stakingsrecht vormden die niet bij wet was vastgesteld. Het Gerecht heeft het besluit van 2 juli 2018 dan ook 
nietig verklaard.

Wat ten slotte de schadevorderingen betreft, heeft het Gerecht vastgesteld dat verzoekers waren opgeroepen 
voor 3 juli 2018, zonder dat er enige rechtsgrondslag was op grond waarvan het Parlement dergelijke 
maatregelen mocht vaststellen, en dat zij derhalve op de dag waarvoor de oproep gold, hun stakingsrecht 
niet hadden kunnen uitoefenen. Voorts heeft het Gerecht vastgesteld dat verzoekers zeer laat waren 
opgeroepen, namelijk pas aan de vooravond van de dag waarvoor de oproep gold. Volgens het Gerecht 
hadden deze omstandigheden, die op zijn minst betreurenswaardig waren, tot immateriële schade geleid 
die rechtstreeks verband hield met de onrechtmatigheid van het besluit van 2 juli 2018. Dientengevolge heeft 
het Gerecht het Parlement ertoe veroordeeld 500 EUR te betalen aan elke verzoeker die bij het besluit van 
2 juli 2018 was opgeroepen.

2. Vrijheid van meningsuiting

In het arrest Sammut/Parlement (T-608/18, EU:T:2020:249) van 10 juni 2020 heeft het Gerecht zich uitgesproken 
over de verhouding tussen het recht op vrijheid van meningsuiting en de verplichting voor ambtenaren om 
vooraf kennis te geven van hun voornemen om een geschrift te publiceren waarvan het onderwerp betrekking 
heeft op de activiteit van de Unie, zoals vastgelegd in artikel 17  bis, lid 2, van het Statuut.

In 2016 heeft verzoeker, ambtenaar van het Europees Parlement, in Malta een werk gepubliceerd met de 
titel L-Aqwa fl-Ewropa. Il-Panama Papers u l-Poter (Het beste in Europa. De Panamapapers en de macht). In 
2017 heeft hij het Parlement op de hoogte gesteld van zijn voornemen om een tweede editie van het betrokken 
werk te publiceren. Dit verzoek werd niet-ontvankelijk geacht omdat het ging om een tweede editie, zodat 
het verzoek niet kon worden beschouwd als een voorafgaande kennisgeving van de publicatie van dat werk. 
Derhalve bevatte verzoekers beoordelingsrapport over 2016 de beoordeling dat hij had verzuimd het tot 
aanstelling bevoegd gezag (hierna: „TABG”) vooraf in kennis te stellen van zijn voornemen om een boek te 
publiceren. Nadat verzoeker het beoordelingscomité met name had verzocht om verwijdering van deze 
beoordeling, is hij op de hoogte gesteld van het besluit van het Parlement om zijn verzoek ter zake niet in te 
willigen (hierna: „litigieus besluit”).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:249
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Verzoeker heeft bij het Gerecht een beroep ingesteld dat strekt tot nietigverklaring van het litigieuze besluit 
en tot vergoeding van de materiële en immateriële schade die hij door dat besluit stelt te hebben geleden. 
Ter ondersteuning van zijn beroep heeft verzoeker zich onder meer beroepen op schending van het recht 
op vrije meningsuiting en onjuiste toepassing van artikel 17 bis, lid 2, van het Statuut betreffende de verplichting 
voor ambtenaren om vooraf kennis te geven van hun voornemen om enig geschrift te publiceren waarvan 
het onderwerp betrekking heeft op de activiteit van de Unie.

Met betrekking tot het recht op vrije meningsuiting heeft het Gerecht allereerst in herinnering gebracht dat 
ambtenaren en functionarissen van de Unie dit recht genieten, ook op gebieden waarop de instellingen van 
de Unie actief zijn. Dit recht stelt hen in staat mondeling of schriftelijk een mening te uiten die afwijkt van 
de mening van de instelling die hen tewerkstelt, of die slechts door een minderheid wordt voorgestaan. Aan 
de uitoefening van deze vrijheid kunnen echter bepaalde beperkingen worden gesteld die in een democratische 
samenleving noodzakelijk zijn, zoals de door artikel 17 bis, lid 2, van het Statuut aan ambtenaren opgelegde 
verplichting van voorafgaande kennisgeving, die tot doel heeft de vertrouwensrelatie te vrijwaren die tussen 
de instelling en haar ambtenaren of functionarissen dient te bestaan.

Vervolgens heeft het Gerecht met betrekking tot de draagwijdte van artikel 17 bis, lid 2, van het Statuut 
geoordeeld dat de procedure uit hoofde van deze bepaling uit twee onderscheiden fasen bestaat. In de 
eerste fase is de ambtenaar verplicht het TABG in kennis te stellen van zijn voornemen om een geschrift te 
publiceren waarvan het onderwerp betrekking heeft op de activiteit van de Unie. In de tweede fase is het 
TABG verplicht de betrokken ambtenaar binnen dertig dagen schriftelijk in kennis te stellen van zijn eventuele 
bezwaren tegen die publicatie, wanneer het kan aantonen dat dat geschrift de legitieme belangen van de 
Unie ernstig kan schaden. Zo biedt de voorafgaande kennisgeving door de ambtenaar van zijn voornemen 
om enig geschrift te publiceren waarvan het onderwerp betrekking heeft op de activiteit van de Unie, de 
instellingen de gelegenheid de controle uit te oefenen waartoe zij krachtens artikel 17 bis, lid 2, tweede alinea, 
van het Statuut verplicht zijn. Met betrekking tot de verschillen tussen deze twee fasen heeft het Gerecht 
geoordeeld dat, anders dan verzoeker had aangevoerd, het feit dat een geschrift de legitieme belangen van 
de Unie ernstig kan schaden geen relevant criterium is dat in aanmerking moet worden genomen in het 
stadium van de kennisgeving van het voornemen om dat geschrift te publiceren.

Wat ten slotte het onderwerp van het door verzoeker gepubliceerde werk en het verband daarvan met de 
activiteit van de Unie betreft, heeft het Gerecht opgemerkt dat dat werk, anders dan verzoeker stelde, niet 
enkel en alleen betrekking had op een intern Maltees politiek debat. Dat werk had namelijk betrekking op 
de zogenaamde zaak van de Panamapapers en op offshoreondernemingen. Het werk van de bij besluit van 
het Parlement192 ingestelde enquêtecommissie, die onderzoek moest doen naar vermeende inbreuken bij 
de toepassing van het Unierecht met betrekking tot witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking 
(hierna: „PANA-commissie”), bestond onder meer in het beoordelen van de situatie op dat gebied in alle 
lidstaten van de Unie, waaronder Malta. Derhalve had het onderwerp van het betrokken werk juist betrekking 
op de bevoegdheden van de PANA-commissie. Deze conclusie werd bevestigd door de titel van het werk 
L-Aqwa fl-Ewropa. Il-Panama Papers u l-Poter (Het beste in Europa. De Panamapapers en de macht), die dat 
werk duidelijk in een Europese context plaatst, door de vlag van de Unie op de omslag van het werk en door 
meerdere verwijzingen naar werkzaamheden en persoonlijkheden die een band hebben met het institutionele 
kader van de Unie. Zelfs indien zou worden aangenomen dat het onderwerp van dat werk voornamelijk 

192| �Besluit (EU) 2016/1021 van het Europees Parlement van 8 juni 2016 over de instelling, bevoegdheden, aantal leden en duur van het 
mandaat van een enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende inbreuken op en gevallen van wanbeheer bij de 
toepassing van het Unierecht met betrekking tot witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking (PB 2016, L 166, 
blz. 10).
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vanuit nationaal oogpunt werd behandeld, aangezien het betrekking had op de Maltese politiek en Maltese 
politici, neemt dit ten slotte niet weg dat die politici eveneens voorwerp waren van de werkzaamheden van 
de PANA-commissie.

Bijgevolg heeft het Gerecht geconstateerd dat het onderwerp van het betrokken werk betrekking had op de 
activiteit van de Unie, zodat het Parlement terecht had geweigerd de betrokken beoordeling uit verzoekers 
beoordelingsrapport over 2016 te verwijderen, zonder daarbij verzoekers recht op vrijheid van meningsuiting 
te schenden, aangezien deze laatste had verzuimd het TABG overeenkomstig artikel 17 bis, lid 2, van het 
Statuut in kennis te stellen van de voorgenomen publicatie.

Na eveneens verzoekers vorderingen tot schadevergoeding te hebben afgewezen, heeft het Gerecht het 
beroep in zijn geheel verworpen.

3. Bevordering

Bij het arrest XH/Commissie (T-511/18, EU:T:2020:291) van 25 juni 2020, waartegen hogere voorziening193 is 
ingesteld, heeft het Gerecht het besluit van de Europese Commissie om verzoekster niet op te nemen op de 
lijst van ambtenaren die in het kader van de bevorderingsronde 2017 zijn bevorderd, nietig verklaard. Voorts 
heeft het Gerecht een vergoeding toegekend voor de immateriële schade die de betrokken ambtenaar heeft 
geleden.

Verzoekster, ambtenaar van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF), is met ingang van 1 juli 
2014 in de rang AD 5 aangeworven binnen een eerste eenheid van OLAF. Aan haar aanwerving was een 
proeftijd verbonden. Nadat zij aan het begin van haar proeftijd interne problemen had ondervonden met 
andere leden van die eenheid, is zij met ingang van 1 november 2014 overgeplaatst naar een tweede eenheid 
van OLAF. In december 2014 is een voorlopig rapport over de proeftijd opgesteld waarin melding werd 
gemaakt van die problemen, en dit rapport is vervolgens als bijlage opgenomen bij het rapport aan het einde 
van de proeftijd, dat in maart 2015 is opgesteld.

Op 10 februari 2018 heeft verzoekster een klacht in de zin van artikel 90, lid 2, van het Statuut ingediend 
tegen het besluit van het TABG om haar in het kader van de bevorderingsronde 2017 niet te bevorderen 
(hierna: „weigering van bevordering”). Die klacht is afgewezen bij besluit van 7 juni 2018.

Ter onderbouwing van haar beroep tot nietigverklaring van de weigering van bevordering heeft verzoekster 
met name schending aangevoerd van artikel 45 van het Statuut, voor zover bij de vergelijking van de verdiensten 
in het kader van de bevorderingsronde 2017 rekening was gehouden met het voorlopig rapport over de 
proeftijd én met het rapport aan het einde van de proeftijd.

In dit verband heeft het Gerecht er in de eerste plaats aan herinnerd dat het TABG blijkens artikel 45, lid 1, 
van het Statuut en artikel 4, lid 1, onder a), van het besluit van de Commissie houdende algemene 
uitvoeringsbepalingen van artikel 45 van het Statuut194 bij de vergelijking van de verdiensten in het kader 
van de bevorderingsronde met name rekening houdt met de beoordelingsrapporten die over de ambtenaren 

193|  Zaak C-399/20 P, XH/Commissie.

194|  Besluit C(2013) 8968 final van de Commissie van 16 december 2013 houdende algemene uitvoeringsbepalingen van artikel 45 van 
het nieuwe Statuut vastgesteld, bekendgemaakt in Mededelingen van de administratie nr. 55-2013 van 19 december 2013.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:291
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zijn opgesteld. Die rapporten vormen een onontbeerlijke beoordelingsfactor telkens wanneer de loopbaan 
van een ambtenaar in aanmerking wordt genomen met het oog op de vaststelling van een besluit betreffende 
zijn bevordering.

In de tweede plaats heeft het Gerecht benadrukt dat het TABG weliswaar de mogelijkheid heeft om rekening 
te houden met andere informatie over de administratieve en persoonlijke toestand van de kandidaten voor 
bevordering, maar dat dit alleen in uitzonderlijke omstandigheden geldt. Ook al kan rekening worden 
gehouden met aanvullende informatie om op die manier het ontbreken van een beoordelingsrapport te 
compenseren, deze informatie moet in grote mate overeenstemmen met de informatie in het beoordelingsrapport, 
zowel wat betreft de herkomst en de opstellingsprocedure als wat betreft het doel ervan. Beoordelingsrapporten 
en rapporten die tijdens de proeftijd worden opgesteld, hebben volgens het Gerecht echter een onderscheiden 
doel en functie.

Wat hun respectieve functie betreft, strekt een beoordelingsrapport er met name toe de administratie zo 
volledig mogelijk periodieke informatie te verstrekken over de wijze waarop haar ambtenaren hun taak 
vervullen, terwijl een rapport aan het einde van de proeftijd voornamelijk bedoeld is om te beoordelen of 
de ambtenaar op proef geschikt is om de bij zijn functie behorende taken te vervullen en om in vaste dienst 
te worden aangesteld.

Met betrekking tot het doel van de rapporten heeft het Gerecht opgemerkt dat de jaarlijkse beoordeling van 
een ambtenaar, die gericht is op de prestatie en plaatsvindt aan de hand van doelstellingen die vooraf in 
overleg met de hiërarchieke meerdere zijn vastgesteld, verschilt van de beoordeling van een ambtenaar op 
proef, die plaatsvindt met het oog op een vaste aanstelling, zodat de beoordeling in een rapport over de 
proeftijd niet kan worden gelijkgesteld met de beoordeling in een beoordelingsrapport en deze niet kan 
vervangen of compenseren.

Tot slot heeft het Gerecht herhaald dat beoordelingsrapporten voor beroep vatbare handelingen vormen, 
aangezien zij van invloed kunnen zijn gedurende de hele loopbaan van een ambtenaar, terwijl dit niet het 
geval is voor maatregelen betreffende het verloop van de proeftijd van een ambtenaar, zoals rapporten over 
de proeftijd, die dienen ter voorbereiding van het besluit van de administratie over de vaste aanstelling of 
het ontslag van de betrokkene aan het einde van zijn proeftijd, zonder dat zij enige gevolgen sorteren na de 
vaststelling van dat besluit.

Het Gerecht heeft derhalve vastgesteld dat een aan het einde van de proeftijd opgesteld rapport in beginsel 
niet in aanmerking kan worden genomen door een bevorderingscomité, ook al bevat het een aantal 
opmerkingen over de bekwaamheden van de ambtenaar of functionaris.

Het Gerecht heeft benadrukt dat in casu in 2015 en 2016 twee beoordelingsrapporten over verzoekster 
waren opgesteld en dat de daarin opgenomen beoordelingen voldoende basis boden voor de vergelijking 
van de verdiensten in de zin van artikel 45, lid 1, van het Statuut. Geen enkele bijzondere omstandigheid kon 
dus rechtvaardigen dat bij de vergelijking van haar verdiensten in het kader van de bevorderingsronde 2017 
rekening werd gehouden met het rapport aan het einde van de proeftijd en met het daarbij gevoegde voorlopig 
rapport over de proeftijd. Voorts heeft het Gerecht onderstreept dat verzoeksters voorlopig rapport over 
de proeftijd, in tegenstelling tot de beoordelingsrapporten, hoe dan ook niet was opgesteld teneinde haar 
objectief te kunnen beoordelen of met het doel haar loopbaanontwikkeling te kunnen beoordelen. Bovendien 
bevatte het ongebruikelijke en bijzonder zware kritiek, hetgeen een extra reden vormde om het voorlopig 
rapport over de proeftijd en het rapport aan het einde van de proeftijd waarbij het als bijlage was opgenomen, 
uit te sluiten van de vergelijking van verzoeksters verdiensten.

Door de rapporten over verzoeksters proeftijd in aanmerking te nemen, heeft het bevoegde TABG dus een 
onregelmatigheid begaan die de bevorderingsprocedure 2017 kon aantasten voor zover die op haar betrekking 
had. Daar de bevorderingsprocedure 2017 zonder die procedurele onregelmatigheid een andere afloop had 
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kunnen hebben, heeft het Gerecht de weigering om verzoekster te bevorderen nietig verklaard. De Commissie 
is bovendien veroordeeld tot betaling van een bedrag van 2 000 EUR aan verzoekster ter vergoeding van de 
door haar geleden immateriële schade.

4. Ontheemdingstoelage

In het arrest Brown/Commissie (T-18/19, EU:T:2020:465) van 5 oktober 2020, waartegen hogere voorziening195 
is ingesteld, heeft het Gerecht in een uitgebreide samenstelling van vijf rechters verduidelijkt onder welke 
voorwaarden de ontheemdingstoelage van een ambtenaar die tijdens zijn loopbaan de nationaliteit van het 
land van de standplaats verkrijgt, om die reden kan worden ingetrokken, gelet op de toekenningsvoorwaarden 
van artikel 4, lid 1, van bijlage VII bij het Statuut.

In casu is verzoeker, Colin Brown, op 1 januari 2001 in dienst getreden bij de Commissie. Hij was toen enkel 
onderdaan van het Verenigd Koninkrijk. Gelet op de aan een ambtenaar gestelde voorwaarde dat hij „niet 
de nationaliteit bezit van de staat op welks grondgebied zijn standplaats is gelegen, en [...] deze ook nooit 
heeft bezeten”, werd hem door het Bureau voor het beheer en de afwikkeling van de individuele rechten 
(PMO) van de Commissie op grond van artikel 4, lid 1, onder a), van bijlage VII bij het Statuut de ontheemdingstoelage 
toegekend.

Op 23 juni 2016 hebben de burgers van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland zich 
in een referendum uitgesproken voor de terugtrekking van hun land uit de Europese Unie. Op 29 maart 2017 
heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Raad in kennis gesteld van zijn voornemen om zich terug te trekken 
uit de Unie. In deze omstandigheden heeft verzoeker op 27 juni 2017 de Belgische nationaliteit aangevraagd 
en die op 3 november van dat jaar verkregen. Na daarover te zijn geïnformeerd, heeft het PMO verzoeker 
op 23 februari 2018 in kennis gesteld van zijn besluit om zijn ontheemdingstoelage en dientengevolge ook 
zijn reiskostenvergoeding in te trekken omdat hij de nationaliteit had verkregen van het land van zijn 
standplaats (in het onderhavige geval België). In het wijzigingsbesluit van 19 maart 2018 (hierna: „bestreden 
besluit”) werd bepaald dat het besluit van 23 februari 2018 per 1 december 2017 in werking zou treden.

Nadat verzoeker tevergeefs een klacht had ingediend tegen het bestreden besluit, heeft hij bij het Gerecht 
een beroep ingesteld dat ertoe strekte het bestreden besluit nietig te verklaren en de betrokken toelagen 
vanaf 1 december 2017 weer toe te kennen. Tot staving van zijn vordering tot nietigverklaring heeft verzoeker 
vier middelen aangevoerd, waarmee hij de mogelijkheid betwistte om zijn recht op de ontheemdingstoelage 
opnieuw te onderzoeken, zowel in beginsel als gelet op de specifieke omstandigheden van het onderhavige 
geval, en tevens aanvoerde dat het beginsel van gelijke behandeling en non-discriminatie was geschonden 
als gevolg van met name de bij het nieuwe onderzoek toegepaste toekenningsvoorwaarden en de uitlegging 
daarvan.

In de eerste plaats heeft het Gerecht geoordeeld dat het PMO artikel 4, lid 1, onder a), van bijlage VII bij het 
Statuut niet heeft geschonden door vast te stellen dat het recht op de ontheemdingstoelage opnieuw moet 
worden onderzocht wanneer een ambtenaar tijdens zijn loopbaan de nationaliteit van het land van de 
standplaats verkrijgt. De mogelijkheid om een dergelijk nieuw onderzoek te verrichten, is weliswaar niet 
uitdrukkelijk in deze bepaling opgenomen, maar het Gerecht heeft benadrukt dat de administratie deze 
ontheemdingstoelage niet maandelijks kan blijven uitkeren wanneer zich een gebeurtenis voordoet waardoor 

195|  Zaak C-675/20 P, Brown/Commissie en Raad.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:465
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de situatie van de begunstigde ten opzichte van de toekenningsvoorwaarden ervan aanzienlijk wordt gewijzigd. 
De administratie moet in dat geval, bij gebreke van een bepaling die hieraan in de weg staat, deze situatie 
opnieuw onderzoeken.

In dit verband heeft het Gerecht opgemerkt dat de uitlegging van artikel 4, lid 1, onder a), van bijlage VII bij 
het Statuut deze analyse bevestigt, aangezien deze niets aan het licht brengt dat zich ertegen verzet dat het 
recht op de ontheemdingstoelage opnieuw wordt onderzocht nadat een ambtenaar tijdens zijn loopbaan 
de nationaliteit van het land van de standplaats heeft verkregen. Ten eerste is de voorwaarde dat de betrokken 
ambtenaar niet de nationaliteit van het land van de standplaats bezit in de tegenwoordige tijd geformuleerd. 
Deze formulering sluit dus niet uit dat de ambtenaar tijdens zijn hele loopbaan aan deze voorwaarde moet 
blijven voldoen om de ontheemdingstoelage te behouden. Wat ten tweede de keuzes betreft die de wetgever 
heeft gemaakt bij de vaststelling van de voorwaarden voor toekenning van de ontheemdingstoelage, heeft 
het Gerecht in het licht van de voorbereidende werkzaamheden196 tot vaststelling van het oude Statuut197 
opgemerkt dat de nationaliteitsvoorwaarde is gehanteerd omdat deze nauwkeurig is en eenvoudig kan 
worden toegepast, ook al was men zich ervan bewust dat deze voorwaarde beperkingen kent, met name in 
geval van een dubbele nationaliteit. Gelet op het beginsel dat Unierechtelijke bepalingen die recht geven op 
financiële vergoedingen strikt moeten worden uitgelegd, zou volgens het Gerecht een andere formulering 
van de betrokken bepaling vereist zijn om geheel uit te sluiten dat nieuw onderzoek kan worden gedaan 
indien tijdens de loopbaan de nationaliteit van het land van de standplaats wordt verkregen. Ten derde heeft 
het Gerecht geoordeeld dat een dergelijk nieuw onderzoek eveneens in overeenstemming is met het doel 
van de ontheemdingstoelage om de bijzondere lasten en nadelen te compenseren die gedurende de gehele 
loopbaan verbonden zijn aan het feit dat de ambtenaar ver verwijderd is van zijn plaats van herkomst doordat 
hij in zijn standplaats een functie bij de Unie uitoefent. Aangezien de Uniewetgever bij de omschrijving van 
de toekenningsvoorwaarden voor de ontheemdingstoelage rekening moest houden met dit doel, heeft het 
Gerecht opgemerkt dat, gelet op de formulering die in dat verband in artikel 4, lid 1, onder a), van bijlage VII 
bij het Statuut is gekozen, het feit dat een ambtenaar is geïntegreerd doordat hij tijdens zijn loopbaan zijn 
gewone verblijfplaats in het land van de standplaats heeft gevestigd en daar werkt, niet aan de betaling van 
deze toelage in de weg kan staan. Dit kan daarentegen niet gelden in het geval dat de nationaliteit van het 
land van tewerkstelling tijdens de loopbaan wordt verkregen, gelet op de bijzondere vorm van integratie die 
een dergelijke naturalisatie inhoudt.

Ten slotte heeft het Gerecht het betoog verworpen waarmee verzoeker het PMO verwijt dat het niet heeft 
afgezien van een nieuw onderzoek van zijn situatie, gelet op de redenen voor zijn naturalisatieverzoek. 
Verzoeker voert aan dat hij noodgedwongen handelde zodat er sprake was van overmacht. In dit verband 
heeft het Gerecht uiteengezet dat verzoeker de naturalisatieprocedure heeft gevolgd om het ambtshalve 
ontslag af te wenden dat de eventuele terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie voor hem zou 
meebrengen, en geoordeeld dat het bestreden nieuwe onderzoek niet kan worden geacht voor verzoeker 
een buitensporige last te hebben meegebracht die voldoet aan de vereisten om van overmacht te kunnen 
spreken en die aldus het PMO kan ontlasten van zijn verplichting om een nieuw onderzoek te verrichten. Dit 
geldt des te meer daar verzoeker thans, door de verwerving van de Belgische nationaliteit, ten volle verzekerd 
is van het behoud van zijn baan. In dit verband heeft het Gerecht er ten slotte aan herinnerd dat niemand 
aanspraak kan maken op neutralisatie van de gevolgen van de terugtrekking van een lidstaat uit de Unie.

196|  Informatienota van de Raad van 11 december 1959.

197|  Verordening nr. 31/EEG, 11/EGA van de Raad van 18 december 1961 tot vaststelling van het Statuut van de ambtenaren van de 
Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (PB 1962, 45, blz. 1387).
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In de tweede plaats heeft het Gerecht geoordeeld dat het PMO het beginsel van gelijkheid en non-discriminatie 
niet heeft geschonden door in het kader van het nieuwe onderzoek de toekenningsvoorwaarden die gelden 
voor ambtenaren die de nationaliteit van het land van de standplaats hebben, toe te passen op verzoeker, 
en ook niet door de manier waarop het die voorwaarden heeft uitgelegd.

Het Gerecht heeft om te beginnen benadrukt dat het onderscheid dat voortvloeit uit het feit dat de wetgever 
in het kader van de uitoefening van de ruime beoordelingsbevoegdheid waarover hij bij de vaststelling van 
de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren beschikt, ervoor heeft gekozen om de nationaliteit als eerste 
criterium te hanteren, niet kennelijk ongeschikt of willekeurig is, gelet op het doel van de ontheemdingstoelage. 
Bovendien moet het beginsel van gelijke behandeling en non-discriminatie, gelet op de periodieke uitbetaling 
van deze toelage, die overigens niet beperkt is in de tijd, niet alleen op het moment van de indiensttreding 
in acht worden genomen, maar ook telkens wanneer opnieuw wordt onderzocht of de betrokkene recht 
heeft op die toelage.

Ambtenaren die onderdaan zijn van het land van de standplaats moeten voldoen aan strikte voorwaarden 
om in aanmerking te komen voor de ontheemdingstoelage. Zij mogen namelijk gedurende een referentieperiode 
van tien jaar voorafgaand aan hun indiensttreding nooit op het Europese grondgebied van dat land hebben 
gewoond of gewerkt. Volgens het Gerecht is er geen enkele rechtvaardiging om verzoeker vanaf zijn naturalisatie 
daarvan vrij te stellen. Vanaf dat moment moet hij dus op dezelfde wijze worden behandeld als iedere andere 
Belgische onderdaan of voormalige Belgische onderdaan die ingevolge artikel 4, lid 1, onder b), van bijlage VII 
bij het Statuut het recht op de toelage kan verliezen indien hij gedurende de referentieperiode van tien jaar 
in België verblijft, zelfs al is het maar voor korte duur. Omgekeerd heeft het Gerecht vastgesteld dat de 
situatie van een ambtenaar die gedurende zijn loopbaan de nationaliteit van het land van de standplaats 
heeft verkregen, niet meer vergelijkbaar is met de situatie van ambtenaren die niet het voornemen hebben 
geuit om hun banden met dit land te formaliseren door de nationaliteit ervan aan te nemen.

Het Gerecht heeft hoe dan ook het argument verworpen dat ambtenaren die onderdaan zijn van het Verenigd 
Koninkrijk worden gediscrimineerd. In dat verband heeft het vastgesteld dat de betwiste uitlegging in de 
praktijk wordt toegepast ongeacht de nationaliteit van de ambtenaar die aanvankelijk in aanmerking is 
genomen, en ook niets van doen heeft met de ontwikkeling van de betrekkingen tussen de Europese Unie 
en het Verenigd Koninkrijk. Ten slotte heeft het Gerecht met betrekking tot het middel dat het beginsel van 
gelijke behandeling en non-discriminatie is geschonden door de onjuiste uitlegging van artikel 4, lid 1, onder b), 
van bijlage VII bij het Statuut, opgemerkt dat de in dit verband voorgestane uitlegging onverenigbaar is met 
de bewoordingen zelf van deze bepaling en met de strekking ervan, zodat zij moet worden afgewezen.

Op grond van deze overwegingen heeft het Gerecht ook de overige vorderingen afgewezen en aldus het 
beroep in zijn geheel verworpen.

5. Sociale zekerheid

Bij zijn arrest AW/Parlement (T-213/19, EU:T:2020:230) van 28 mei 2020 heeft het Gerecht de besluiten van 
het Europees Parlement tot afwijzing van de verzoeken tot erkenning als beroepsziekte van bepaalde ziekten 
waaraan verzoeker leed, nietig verklaard wegens onregelmatigheid van het medisch advies dat de medische 
commissie dienaangaande had uitgebracht.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:230
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Verzoeker, ambtenaar van het Europees Parlement, had krachtens de artikelen 3 en 16 van de gemeenschappelijke 
regeling voor de verzekering tegen ongevallen en beroepsziekten (hierna: „verzekeringsregeling”)198 verschillende 
verzoeken ingediend tot erkenning als beroepsziekte van bepaalde ziekten waaraan hij leed. Nadat het TABG 
twee ontwerpbesluiten houdende weigering om de betrokken ziekten als beroepsziekte te erkennen, samen 
met de conclusies van dokter A, de door dat gezag aangewezen arts, ter kennis had gebracht van verzoeker, 
heeft deze gevraagd om de medische commissie in te schakelen zodat zij haar advies zou geven over die 
ontwerpbesluiten. Verzoeker heeft dokter B aangewezen om hem te vertegenwoordigen en heeft de rapporten 
van die arts met de medische vragen waarover betwisting bestond aan het TABG gestuurd. De medische 
commissie, samengesteld uit dokter B, dokter A en een derde arts, dokter C, is op 10 april 2018 bijeengekomen. 
Op 12 april 2018 heeft dokter B aan dokter C documenten gestuurd die verzoeker aanvankelijk had ingediend 
in het kader van zijn verzoeken tot erkenning van de betrokken ziekten als beroepsziekte, en die niet aan de 
medische commissie waren toegezonden. Bij e-mail van 16 mei 2018 heeft dokter C aan dokter B meegedeeld 
dat hij overeenkomstig de instructies van het Europees Parlement geen rekening had gehouden met deze 
documenten. Naar aanleiding van de door de medische commissie opgestelde medische rapporten heeft 
het TABG de verzoeken tot erkenning van de betrokken ziekten als beroepsziekte (hierna: „bestreden 
besluiten”) afgewezen. De klacht die de ambtenaar op basis van artikel 90, lid 2, van het Statuut tegen de 
bestreden besluiten had ingediend, is door het TABG eveneens afgewezen.

Tot staving van zijn beroep tot nietigverklaring heeft verzoeker aangevoerd dat aan de medische commissie 
geen volledig dossier was voorgelegd met alle documenten die hij sinds de inleiding van de procedures tot 
erkenning van de betrokken ziekten als beroepsziekte had ingediend. Bijgevolg beschikte deze commissie 
niet over alle beschikbare documenten die haar bij haar beoordeling van dienst konden zijn, wat in strijd is 
met artikel 22, lid 3, van de verzekeringsregeling.

Het Gerecht heeft eerst in herinnering gebracht dat uit artikel 22, lid 3, van de verzekeringsregeling volgt dat 
een medische commissie slechts op regelmatige wijze een medisch advies kan uitbrengen wanneer zij kennis 
kan nemen van alle beschikbare documenten die haar bij haar beoordelingen van dienst kunnen zijn. In het 
onderhavige geval stond evenwel vast dat het Parlement bepaalde documenten die aanvankelijk door 
verzoeker waren ingediend, met inbegrip van medische rapporten waarin werd geconcludeerd dat de 
betrokken ziekten beroepsziekten waren, niet aan de medische commissie had toegezonden. Volgens de 
uitleg die het Parlement in dit verband heeft gegeven, had het die documenten buiten beschouwing gelaten 
na te hebben vastgesteld dat sommige identiek waren aan die waarover het reeds beschikte, dat andere 
geen verband hielden met de voorgelegde medische vragen en dat weer andere ten slotte soortgelijke 
informatie bevatten, dat wil zeggen dat zij, zonder identiek te zijn, de informatie en conclusies overnamen 
waarover het reeds beschikte.

Wat meer in het bijzonder de niet-toezending van deze laatste categorie documenten betreft, heeft het 
Gerecht vervolgens vastgesteld dat het Parlement die documenten medisch heeft beoordeeld, waardoor 
het de grenzen van zijn bevoegdheid heeft overschreden. Wanneer de verzekerde of zijn rechtverkrijgenden 
de medische commissie om advies verzoeken, is de enige taak van het Parlement immers het aan de commissie 
verleende mandaat vast te stellen. Dit mandaat moet aan de commissie de medische vragen voorleggen die 
worden opgeworpen in de medische rapporten waarvan de verzekerde of zijn rechtverkrijgenden het nuttig 
hebben geacht om ze, met het oog op de toepassing van de bepalingen van de verzekeringsregeling, toe te 

198|  Gemeenschappelijke regeling voor de verzekering van ambtenaren van de Europese Gemeenschappen tegen ongevallen en 
beroepsziekten, die in onderlinge overeenstemming door de instellingen is vastgesteld krachtens artikel 73 van het Statuut van de 
ambtenaren van de Europese Unie.
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zenden aan de door de instelling aangewezen arts of artsen. Het stond dus alleen aan verzoeker of aan zijn 
rechtverkrijgenden om te beoordelen of de medische documenten die uit het dossier waren verwijderd, 
relevant waren.

Door zich uit te spreken over vragen van medische aard met het oog op het opmaken van het aan de medische 
commissie voorgelegde dossier, heeft het Parlement bijgevolg de grenzen van zijn bevoegdheid overschreden, 
waardoor afbreuk is gedaan aan de regelmatigheid van de werkzaamheden van de medische commissie. In 
die omstandigheden kon de medische commissie niet worden geacht alle beschikbare documenten te hebben 
kunnen onderzoeken die haar bij haar beoordeling van dienst hadden kunnen zijn. Aangezien de medische 
commissie haar taak in onregelmatige omstandigheden heeft vervuld, zijn de rapporten die zij na de 
beëindiging van haar werkzaamheden aan het TABG heeft gezonden ongeldig.

Aangezien de documenten die het Parlement medisch heeft beoordeeld klaarblijkelijk verband hielden met 
de aandoeningen van verzoeker, heeft het Gerecht geoordeeld dat het niet is uitgesloten dat indien de 
medische commissie die documenten had kunnen onderzoeken en, in voorkomend geval, daarmee rekening 
had kunnen houden, zij tot een ander besluit had kunnen komen.

Aangezien de bestreden besluiten zijn vastgesteld op basis van ongeldige rapporten van de medische 
commissie, zijn zij aangetast door een procedurefout die de nietigverklaring ervan rechtvaardigt.

6. Beroepstermijnen

In zijn beschikking van 31 juli 2020, TO/SEAE (T-272/19, EU:T:2020:361), heeft het Gerecht (uitgebreide kamer) 
zich uitgesproken over een zaak waarin de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) verzoekster bij 
besluit van 15 juni 2018, dat op dezelfde dag aan haar persoonlijke e-mailadres is gestuurd, heeft meegedeeld 
dat zij niet voldeed aan alle voorwaarden voor aanstelling199 en dat zij dus niet als arbeidscontractant bij de 
EDEO kon worden aangeworven.

Verzoekster heeft krachtens artikel 90, lid 2, van het Statuut een klacht tegen dat besluit ingediend. Deze 
klacht is langs elektronische weg ingediend, met gebruikmaking van het professionele e-mailadres van de 
raadsman van verzoekster. Een kopie is naar het persoonlijke e-mailadres van verzoekster gezonden.

Bij besluit van 14 januari 2019 heeft de EDEO verzoeksters klacht afgewezen. De EDEO heeft dit besluit aan 
verzoekster en haar raadsman toegezonden, eerst via het Ares-programma, een systeem voor document 
beheer waarmee een e-mail kan worden gegenereerd aan geadresseerden die geen personeelslid van de 
EDEO zijn – deze eerste e-mail is op 14 januari 2019 om 17.46 uur verzonden – en vervolgens per e-mail die 
op dezelfde dag om 17.52 uur en om 18.05 uur is verzonden.

Op 25 april 2019 heeft verzoekster bij het Gerecht beroep tot nietigverklaring van de besluiten van 15 juni 2018 
en 14 januari 2019 ingesteld. Het Gerecht heeft dit beroep kennelijk niet-ontvankelijk verklaard omdat het 
te laat was ingediend.

Het Gerecht heeft erop gewezen dat de in de artikelen 90 en 91 van het Ambtenarenstatuut bedoelde 
termijnen voor klachten en beroepen van openbare orde zijn en dat het aan de rechter is om, eventueel 
ambtshalve, na te gaan of ze in acht zijn genomen. Vervolgens heeft het Gerecht uitgelegd hoe de beroepstermijn 
wordt berekend. Daarbij heeft het er ook op gewezen dat deze termijn volgens artikel 58, lid 1, onder b), van 

199|  Artikel 82 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:361
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het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht pas ingaat bij het einde van de dag van kennisgeving. 
Het Gerecht heeft opgemerkt dat in dit geval op 14 januari 2019 geldig kennis is gegeven van het bestreden 
besluit en dat de beroepstermijn van drie maanden dus is ingegaan op 15 januari om 00.00 uur en is afgelopen 
op 14 april om middernacht. Die termijn wordt verlengd met een termijn wegens afstand van tien dagen, 
zodat de beroepstermijn is verstreken op 24 april om middernacht. Het beroepschrift is echter ingediend 
op 25 april 2019, wat te laat is.

Het Gerecht heeft eraan herinnerd dat het voor een geldige kennisgeving in de zin van de bepalingen van 
het Ambtenarenstatuut niet alleen nodig is dat een besluit aan de adressaat is meegedeeld, maar dat de 
adressaat ook in de gelegenheid moet zijn gesteld om daadwerkelijk kennis te nemen van de inhoud ervan.

Het is aan de partij die aanvoert dat de termijn is overschreden om het bewijs te leveren van de datum 
waarop die termijn is ingegaan. Het bewijs dat de adressaat van een besluit daarvan daadwerkelijk kennis 
heeft kunnen nemen, kan voortvloeien uit verschillende omstandigheden, meer bepaald wanneer de 
betrokken instelling zich niet louter baseert op aanwijzingen, maar op elementen – waaronder die welke 
door de betrokkene zijn verstrekt – waaruit blijkt dat deze als adressaat op zijn e-mailadres een e-mail heeft 
ontvangen en dat hij deze naar alle waarschijnlijkheid heeft kunnen openen en op die manier naar behoren 
kennis heeft kunnen nemen van dat besluit. De door een partij aangevoerde feiten kunnen van dien aard 
zijn dat de andere partij verplicht is een verklaring of rechtvaardiging te geven. Als die niet wordt gegeven, 
mag worden geconcludeerd dat het bewijs is geleverd.

Het Gerecht heeft onderstreept dat het verzenden van een e-mail op zich niet garandeert dat de geadresseerde 
die ook ontvangt. Een e-mail kan immers om technische redenen niet aankomen. Zelfs wanneer een e-mail 
daadwerkelijk aankomt, is het bovendien mogelijk dat dat niet gebeurt op de dag van verzending.

In dat verband heeft het Gerecht vastgesteld dat verzoekster niet alleen geen technische belemmering voor 
het ontvangen of raadplegen van de betrokken e-mails van de EDEO heeft ingeroepen, maar dat zij ook in 
de gelegenheid was om haar persoonlijke mailbox te raadplegen en dat zij die mailbox voor en na de mededeling 
van het bestreden besluit heeft gebruikt in het kader van haar contacten met de EDEO en haar raadsman.

Verzoekster heeft betoogd dat zij naar alle waarschijnlijkheid pas de ochtend van 15 januari 2019 daadwerkelijk 
kennis heeft genomen van de betrokken e-mail. Het Gerecht heeft echter benadrukt dat de daadwerkelijke 
kennisneming van de e-mail niet doorslaggevend is voor de vaststelling van het beginpunt van de termijn. 
Het heeft bovendien uitgelegd dat aanvaarding van een dergelijk argument erop neer zou komen dat de 
adressaat van een besluit, in geval van mededeling ervan zonder verzoek om ontvangstbevestiging, vrij de 
datum zou kunnen bepalen waarop hij daadwerkelijk kennis heeft kunnen nemen van de inhoud ervan. Het 
beginsel van rechtszekerheid staat er echter aan in de weg dat over het ingaan van beroepstermijnen naar 
believen kan worden beschikt door een van de partijen.

Naar aanleiding van de stelling van verzoekster dat zij en haar raadsman op het moment van de gestelde 
kennisgeving, namelijk op 14 januari 2019 om 18.05 uur, niet verplicht waren om hun mailbox te raadplegen, 
heeft het Gerecht vastgesteld dat er geen algemeen toepasselijk tijdvak is waarbinnen geldig van een besluit 
kennis kan worden gegeven en waarbuiten een kennisgeving niet geldig is.

Gelet op het door de EDEO verstrekte bewijsmateriaal en op het ontbreken van enig door verzoekster 
verstrekt bewijs dat zij en haar raadsman verhinderd waren om naar behoren kennis te nemen van de op 
14 januari 2019 ontvangen e-mails, is het Gerecht tot de slotsom gekomen dat de EDEO aan de op hem 
rustende bewijslast heeft voldaan.
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XVI.  Zaken betreffende vorderingen tot 
schadevergoeding

In zijn arrest van 16 december 2020, Industrial Química del Nalón/Commissie (T-635/18, EU:T:2020:624), heef 
het Gerecht (uitgebreide kamer) zich uitgesproken over een zaak betreffende Industrial Química del Nalón, 
SA (hierna: „verzoekster”), een onderneming die hogetemperatuurkoolteerpek (hierna: „CTPHT”) fabriceert. 
CTPHT is een zwarte vaste stof die als residu ontstaat bij de destillatie van bij hoge temperatuur verkregen 
koolteer en die voornamelijk is samengesteld uit een complex mengsel van minstens drie aromatische 
koolwaterstoffen met gecondenseerde ringen.

In 2013 heeft verzoekster beroep ingesteld tot gedeeltelijke nietigverklaring van verordening nr. 944/2013200 

van de Commissie, voor zover daarbij CTPHT in de gevarencategorieën Aquatic Acute 1 (H400) en Aquatic 
Chronic 1 (H410) was ingedeeld. De Commissie is tot deze indeling gekomen in opvolging van het advies van 
het Risk Assessment Comittee (hierna: „RAC”) van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA), 
dat zich hierbij heeft gebaseerd op de zogenoemde optelmethode als bedoeld in bijlage I bij verordening 
nr. 1272/2008201. De toepassing van deze methode om het gevaar voor aquatische toxiciteit van een mengsel 
van stoffen te bepalen, is bedoeld om meer gewicht te geven aan de zeer giftige componenten van CTPHT.

Bij arrest van 7 oktober 2015 heeft het Gerecht het beroep tot gedeeltelijke nietigverklaring van verordening 
nr. 944/2013202 toegewezen. Volgens het Gerecht heeft de Commissie bij de indeling van CTPHT een kennelijke 
beoordelingsfout gemaakt door zich uitsluitend te baseren op de in verordening nr. 1272/2008 uitdrukkelijk 
vastgelegde criteria voor de toepassing van de optelmethode. De Commissie heeft hiermee haar discretionaire 
bevoegdheid op dit punt onjuist toegepast. Het Hof heeft in hogere voorziening het arrest van het Gerecht 
bevestigd.203

Vervolgens heeft verzoekster beroep ingesteld tot vergoeding van de schade die zij naar eigen zeggen heeft 
geleden als gevolg van de onwettige indeling van CTPHT. Deze schade komt volgens haar overeen met de 
kosten voor de aanpassing van de verpakking en de transport- en veiligheidsvoorzieningen.

Dit beroep is echter verworpen door het Gerecht, dat met name heeft onderzocht of de Unie aansprakelijk 
kan worden gesteld wegens de miskenning door de Commissie van haar eigen discretionaire bevoegdheid 
bij de toepassing van de in verordening nr. 1272/2008 vastgestelde optelmethode.

Om te beginnen heeft het Gerecht in herinnering gebracht dat de Commissie, door haar analyse te beperken 
tot de elementen waarin uitdrukkelijk is voorzien voor de toepassing van de optelmethode bij de indeling 
van CTPHT, volgens de vaststellingen van het Gerecht in zijn arrest van 7 oktober 2015, zoals bevestigd door 

200|  Verordening (EU) nr. 944/2013 van 2 oktober 2013 tot wijziging van verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en 
de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische 
en wetenschappelijke vooruitgang (PB 213, L 261, blz. 5), zoals gewijzigd bij verordening (EU) nr. 286/2011 van de Commissie van 
10 maart 2011 (PB 2011, L 83, blz. 1).

201|  Punt 4.1.3.5.5 van bijlage I bij verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 
betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, tot wijziging en intrekking van de richtlijnen 67/548/
EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van verordening (EG) nr. 1907/2006 (PB 2008, L 353, blz. 1).

202|  Arrest van 7 oktober 2015, Bilbaína de Alquitranes e.a./Commissie (T-689/13, niet gepubliceerd, EU:T:2015:767).

203|  Arrest van 22 november 2017, Commissie/Bilbaína de Al quitranes e.a. (C-691/15 P, EU:C:2017:882).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:624
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2015:767
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:C:2017:882
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het Hof van Justitie, een kennelijke beoordelingsfout heeft gemaakt. Gezien de ruime beoordelingsbevoegdheid 
van de Commissie in dit verband had zij namelijk ook andere relevante factoren moeten onderzoeken, zoals 
de geringe oplosbaarheid van CTPHT in water.

Om te beoordelen of deze fout een onrechtmatigheid vormt die aanleiding kan geven tot de niet-contractuele 
aansprakelijkheid van de Unie, is het Gerecht vervolgens nagegaan of sprake is van een schending van een 
rechtsregel die bedoeld is om rechten aan particulieren toe te kennen. Op dit punt heeft het Gerecht 
vastgesteld dat de optelmethode, die in casu de geschonden regel vormt, een methodologische regel is die 
geen enkel recht in strikte zin verleent aan particulieren.

Volgens het Gerecht kan echter niet worden uitgesloten dat de schending van een regel als de optelmethode, 
wanneer daardoor verplichtingen voor particulieren kunnen ontstaan of kunnen worden verzwaard, leidt 
tot de niet-contractuele aansprakelijkheid van de Unie, mits hierdoor de rechtspositie van de betrokken 
particulieren kan worden geraakt. In het onderhavige geval rijst deze vraag echter alleen als de schending 
van de optelmethode voldoende gekwalificeerd is.

In dit verband heeft het Gerecht in de eerste plaats opgemerkt dat de Commissie bij de indeling van CTPHT 
over een ruime beoordelingsmarge beschikte. In een dergelijk geval kan een voldoende gekwalificeerde 
schending pas worden vastgesteld nadat een kennelijke beoordelingsfout is geconstateerd. Het gaat er 
daarbij om de meest ernstige en onverschoonbare fouten vast te stellen, die neerkomen op een kennelijke 
en ernstige miskenning door een instelling van de grenzen van haar discretionaire bevoegdheid.

In de tweede plaats heeft het Gerecht gewezen op het gebrek aan duidelijkheid over het bestaan van een 
beoordelingsmarge van de Commissie bij de toepassing van de optelmethode. Om te beginnen voorzien de 
bewoordingen van bijlage I bij verordening nr. 1272/2008 niet uitdrukkelijk in het gebruik van andere criteria 
voor de toepassing van de optelmethode dan die welke daarin uitdrukkelijk zijn vastgesteld. De rechtspraak 
erkent ook niet een algemene regel dat een instelling altijd verplicht zou zijn rekening te houden met andere 
factoren wanneer wetgeving waarin criteria zijn vastgelegd, dit niet specifiek en uitdrukkelijk verbiedt. Voorts 
heeft het Hof zelf gewezen op de uitleggingsproblemen die voortvloeien uit de indeling van complexe of uit 
meerdere bestanddelen bestaande stoffen zoals CTPHT, wat eraan in de weg staat dat het gedrag van de 
Commissie kan worden aangemerkt als kennelijk en ernstig in strijd met de geschonden regel.

In de derde plaats heeft het Gerecht geoordeeld dat de fout van de Commissie verschoonbaar is. Gezien de 
complexiteit van het toepasselijke regelgevingskader heeft de Commissie namelijk voorzichtig gehandeld 
door de optelmethode strikt toe te passen en door het advies van een groep deskundigen, zoals het RAC, te 
volgen. Bovendien bevatte dit advies, dat bij consensus is goedgekeurd, een toelichting op de gemaakte 
inschattingen.

De handelwijze van de Commissie verschilde dus niet erg van die welke redelijkerwijs mag worden verwacht 
van een normaal voorzichtige en zorgvuldige overheid die ernaar streeft, met volledige inachtneming van 
het voorzorgsbeginsel een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu te 
waarborgen, in een situatie die wordt gekenmerkt door een wetenschappelijke complexiteit die samenhangt 
met de indeling van een stof van onbekende en complexe samenstelling, zoals CTPHT. Aan deze conclusie 
wordt niet afgedaan door het feit dat de toepassing van de optelmethode in het onderhavige geval tot een 
hoge uitkomst heeft geleid, en evenmin door het feit dat geen nieuwe indeling van CTPHT is verricht om de 
begane fout te herstellen.

Aangezien verzoekster niet heeft aangetoond dat er sprake is van een voldoende gekwalificeerde schending 
van een rechtsregel die kan leiden tot de niet-contractuele aansprakelijkheid van de Unie, verwerpt het 
Gerecht haar beroep tot schadevergoeding in zijn geheel.
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XVII. Verzoeken in kort geding

In 2020 zijn 38 verzoeken in kort geding bij het Gerecht ingediend, wat globaal overeenstemt met de cijfers 
van vorig jaar.204 Het aantal gegeven beschikkingen en afgesloten zaken is licht gestegen. In 2020 zijn  
45 beschikkingen gegeven205, tegenover 34 in 2019, en zijn 43 zaken afgesloten, tegenover 34 in 2019.  
In 9 zaken heeft het Gerecht een opschortingsbeschikking gegeven op grond van artikel 157, lid 2, van het 
Reglement voor de procesvoering. 

De gegeven beschikkingen bestrijken een ruime waaier aan materies, waaronder het mededingingsrecht en 
het recht inzake staatssteun (6 zaken), overheidsopdrachten (6 zaken), het institutioneel recht (6 zaken) en 
de volksgezondheid (5 zaken).

Wat de geschillen op het gebied van het economisch en monetair beleid betreft, dient een zaak te worden 
vermeld die zijn oorsprong vindt in een besluit van de Europese Centrale Bank (ECB) van 14 november 2019 
waarbij de ECB op verzoek van de Oostenrijkse toezichthoudende autoriteit voor financiële markten de 
vergunning van de Anglo Austrian AAB Bank AG (hierna: „AAB Bank”) als kredietinstelling heeft ingetrokken. 
AAB Bank en haar grootste aandeelhouder hebben een beroep tot nietigverklaring van dit besluit ingesteld 
en een verzoek om voorlopige maatregelen ingediend, strekkend tot opschorting van dit besluit of tot 
verkrijging van enige andere voorlopige maatregel die noodzakelijk is om de status quo te handhaven. Na 
de tenuitvoerlegging van het besluit te hebben opgeschort bij een op artikel 157, lid 2, van het Reglement 
voor de procesvoering gebaseerde beschikking, heeft de president van het Gerecht het verzoek om voorlopige 
maatregelen afgewezen bij beschikking van 7 februari 2020, Anglo Austrian AAB Bank en Belegging-
Maatschappij „Far-East”/ECB (T-797/19 R, niet gepubliceerd, EU:T:2020:37).

In deze zaak stond de vraag centraal of aan de voorwaarde van spoedeisendheid was voldaan. Voorlopige 
maatregelen kunnen namelijk slechts worden toegekend om te voorkomen dat de verzoekende partij ernstige 
en onherstelbare schade lijdt voordat het Gerecht een uitspraak ten gronde heeft kunnen doen in de 
hoofdzaak. Volgens vaste rechtspraak kan financiële schade niet als een dergelijke schade worden beschouwd, 
behoudens in uitzonderlijke omstandigheden, zoals in het geval dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van 
het bestreden besluit de financiële levensvatbaarheid van de verzoekende partij in gevaar zou brengen. In 
casu hadden verzoeksters betoogd dat de intrekking van de bankvergunning de levensvatbaarheid van AAB 
Bank daadwerkelijk in gevaar bracht. De president van het Gerecht heeft dit argument van de hand gewezen 
wegens de bijzondere situatie van deze bank. Volgens de president kon er namelijk geen sprake zijn van 
ernstige en onherstelbare schade, omdat de bank zelf het autonome besluit had genomen om haar 
bankactiviteiten nog vóór de intrekking van haar vergunning te beëindigen en de bankvergunning terug te 
geven, en om zich op activiteiten te gaan toeleggen waarvoor een dergelijke vergunning niet vereist was. 
Verzoeksters hebben evenmin kunnen aantonen dat het risico bestond dat er paniek in de banksector zou 
uitbreken indien de vergunning werd ingetrokken voordat het autonome besluit van AAB Bank ten uitvoer 
was gebracht. De president van het Gerecht heeft in dit verband opgemerkt dat 50 % van de deposito’s van 
de bank reeds was geblokkeerd.

204|  In 2019 zijn 37 verzoeken in kort geding bij het Gerecht ingediend. 

205|  Dit cijfer slaat op alle door de kortgedingrechter gegeven beschikkingen, met uitsluiting van beschikkingen om de zaak zonder 
beslissing af te doen en doorhalingsbeschikkingen, maar met inbegrip van beschikkingen krachtens artikel 157, lid 2, van het 
Reglement voor de procesvoering en beschikkingen van de vicepresident van het Gerecht en van de president van de Derde kamer 
die de president van het Gerecht vervangen krachtens artikel 157, lid 4, junctis de artikelen 11 en 12 van het Reglement voor de 
procesvoering, te weten de beschikkingen van 3 maart 2020, Junqueras i Vies/Parlement (T-24/20 R, niet gepubliceerd, EU:T:2020:78), 
en 4 september 2020, Sharpston/Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten (T-550/20 R, niet gepubliceerd, 
EU:T:2020:416). 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:37
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:78
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:416
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Wat de geschillen over de bescherming van de vertrouwelijkheid betreft, dient te worden gewezen op drie 
zaken waarin de president van het Gerecht heeft verduidelijkt onder welke voorwaarden het gerechtvaardigd 
is om voorlopige bescherming toe te kennen aan bepaalde gegevens of informatie.

De eerste zaak, die heeft geleid tot de beschikking van 12 augustus 2020, Indofil Industries (Netherlands)/
EFSA (T-162/20 R, niet gepubliceerd, EU:T:2020:366), heeft betrekking op het verzoek om vertrouwelijke 
behandeling van de conclusie die overeenkomstig artikel 13 van uitvoeringsverordening nr. 844/2012206 was 
vastgesteld op grond van de collegiale toetsing van de risicobeoordeling van het gebruik van de werkzame 
stof mancozeb als pesticide. Volgens de conclusie van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) 
is niet aangetoond dat deze stof zonder risico’s kan worden gebruikt, dat wil zeggen zonder dat dit gebruik 
mogelijke schadelijke of onaanvaardbare gevolgen voor de gezondheid van mens of dier of voor het milieu 
zal teweegbrengen. Naar aanleiding van verzoeken om bepaalde gegevens in deze conclusie vertrouwelijk 
te behandelen, heeft EFSA op haar website een voorlopige versie van de conclusie gepubliceerd waarin 
bepaalde passages zijn weggelaten. Het verzoek in kort geding is ingediend in het kader van een beroep tot 
nietigverklaring dat is ingesteld tegen het besluit van de uitvoerend directeur van EFSA tot afwijzing van het 
verzoek om interne herziening van het besluit inzake de verzoeken om vertrouwelijke behandeling. 

De president van het Gerecht heeft vastgesteld dat het verzoek diende te worden afgewezen wegens het 
ontbreken van fumus boni juris, zonder dat de voorwaarde inzake spoedeisendheid of inzake de afweging 
van belangen hoefde te worden onderzocht.

De president van het Gerecht heeft eraan herinnerd dat het in geschillen over de voorlopige bescherming 
van vertrouwelijk geachte gegevens voor de toekenning van de gevraagde voorlopige maatregelen niet 
volstaat om te stellen dat de openbaar te maken gegevens van vertrouwelijke aard zijn wanneer een dergelijke 
stelling niet aan de voorwaarde van fumus boni juris voldoet. 

Om te beginnen heeft de president van het Gerecht gewezen op de vereisten van transparantie waaraan 
EFSA moet voldoen op grond van de verordeningen nr. 1107/2009207 en nr. 178/2002208, die in beginsel 
inhouden dat het publiek over de resultaten van haar activiteiten moet worden geïnformeerd en dus toegang 
tot haar adviezen moet kunnen krijgen. 

Vervolgens heeft de president van het Gerecht geoordeeld dat de vraag of de wetenschappelijke beoordelingen 
van EFSA en de besluiten van de Europese Commissie al dan niet gegrond zijn, moet worden onderscheiden 
van de vraag of de gegevens waarop de wetenschappelijke beoordelingen zijn gebaseerd, al dan niet 
vertrouwelijk zijn. De procedures voor verzoeken om vertrouwelijke behandeling krachtens artikel 63 van 
verordening nr. 1107/2009 hebben dus niet tot doel om de juistheid of relevantie van de wetenschappelijke 
analyse te waarborgen. Het betoog dat ertoe strekt om de deugdelijkheid van de wetenschappelijke beoordeling 
en de aan de vaststelling van de wetenschappelijke conclusies van EFSA ten grondslag liggende procedure 
te betwisten, kan derhalve niet relevant worden geacht in het kader van de analyse van de vertrouwelijke 
aard van de gegevens die eventueel voor voorlopige bescherming in aanmerking komen. Om een vertrouwelijke 
behandeling van de litigieuze gegevens te verkrijgen, moet de verzoekende partij in kort geding verifieerbaar 

206|  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 844/2012 van de Commissie van 18 september 2012 tot vaststelling van de nodige bepalingen voor 
de uitvoering van de verlengingsprocedure voor werkzame stoffen, als bedoeld in verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (PB 2012, L 252, blz. 26).

207|  Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen 
van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PB 2009, L 309, blz. 1).

208|  Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene 
beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 
en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB 2002, L 31, blz. 1). 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:366
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bewijsmateriaal verstrekken waaruit blijkt dat de openbaarmaking van die gegevens haar commerciële 
belangen of de bescherming van haar persoonlijke levenssfeer en persoonlijke integriteit in het gedrang kan 
brengen.

De president van het Gerecht heeft geoordeeld dat, gelet op de op EFSA rustende transparantieverplichting 
en op het ontbreken van verifieerbaar en overtuigend bewijs van de vertrouwelijke aard van de betrokken 
gegevens, niet kan worden gesteld dat de openbaarmaking van die gegevens verder gaat dan noodzakelijk 
is om de doelstellingen van EFSA te verwezenlijken.

In twee zaken die tot de beschikkingen van 29 oktober 2020, Facebook Ireland/Commissie (T-451/20 R, niet 
gepubliceerd, EU:T:2020:515), en Facebook Ireland/Commissie (T-452/20 R, niet gepubliceerd, EU:T:2020:516) 
hebben geleid, diende de president van het Gerecht zich uit te spreken over de voorwaarden waaronder 
voorlopige bescherming kan worden toegekend aan de gegevens waar de Commissie om heeft verzocht in 
het kader van procedures op grond van artikel 18, lid 3, en artikel 24, lid 1, onder d), van verordening nr. 1/2003 
van de Raad209. 

Facebook Ireland Ltd had bij de president van het Gerecht twee verzoeken ingediend tot opschorting van de 
tenuitvoerlegging van twee besluiten waarbij de Commissie onder meer om een aantal documenten had 
verzocht die zoektermen of -syntaxen bevatten. 

In het kader van het onderzoek van de voorwaarde van fumus boni juris heeft de president van het Gerecht 
er om te beginnen aan herinnerd dat de Commissie alleen die inlichtingen kan opvragen die voor haar van 
nut kunnen zijn bij de verificatie van de vermoedens van het bestaan van een inbreuk die het onderzoek 
rechtvaardigen en die in het verzoek om inlichtingen zijn genoemd.

Vervolgens heeft de president geconstateerd dat de bij het bestreden besluit verlangde documenten zijn 
geïdentificeerd aan de hand van ruime zoektermen, waarvan sommige uit woorden bestaan die frequent 
voorkomen of zeer gangbaar zijn, en dat het dus niet verrassend is dat het gebruik van die zoektermen tot 
de verplichting leidt om documenten te verstrekken die geen verband houden met het doel van het verzoek 
om inlichtingen. 

De president van het Gerecht heeft geoordeeld dat, aangezien verzoekster een groot aantal op haar servers 
verzamelde documenten moet verstrekken op basis van bepaalde zoektermen en de relevantie van die 
documenten pas later door de Commissie zal worden beoordeeld, het litigieuze verzoek om inlichtingen veel 
gelijkenis vertoont met inspecties op grond van artikel 20 van verordening nr. 1/2003, in het kader waarvan 
de Commissie elektronische documenten die mogelijk relevant zijn voor het onderzoek mag kopiëren teneinde 
in een later stadium te onderzoeken of zij daadwerkelijk relevant zijn voor het onderzoek.

Wanneer de in artikel 20 van verordening nr. 1/2003 bedoelde inspecties – die naar hun aard als meer 
ingrijpend worden beschouwd – worden verricht, genieten de betrokken ondernemingen bepaalde procedurele 
waarborgen. Zo is onder meer bepaald dat ondernemingen die aan een inspectie worden onderworpen, 
juridische bijstand kunnen krijgen. Bovendien moet de Commissie de rechten van de verdediging eerbiedigen 
wanneer zij nagaat of gegevens relevant zijn voor het doel van de inspectie, alvorens de relevant geachte 
documenten op te nemen in het dossier en de overige gekopieerde gegevens te wissen.

209|  Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de 
artikelen [101 en 102 VWEU] (PB 2003, L 1, blz. 1).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:515
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=NL&critereEcli=ECLI:EU:T:2020:516
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Er bestaat geen enkele aanvullende specifieke maatregel om de eerbiediging van de rechten van de betrokken 
onderneming te waarborgen, gelet op de hoeveelheid gevraagde documenten en de grote kans dat een 
aanzienlijk aantal documenten niet noodzakelijk is voor het onderzoek van de Commissie. Derhalve heeft 
de president van het Gerecht geconcludeerd dat in dit stadium niet kan worden uitgesloten dat, bij gebreke 
van een verificatiemethode die passende en specifieke waarborgen voor de bescherming van de rechten 
van de betrokken personen biedt, de rechter ten gronde zal oordelen dat het bestreden besluit niet in 
overeenstemming is met artikel 18, lid 3, van verordening nr. 1/2003.

In de tweede plaats heeft de president van het Gerecht opgemerkt dat de verlangde documenten ook 
documenten met gevoelige persoonsgegevens omvatten. In dit verband heeft de president van het Gerecht 
eraan herinnerd dat zowel verordening 2018/1725210 als verordening 2016/679211 in een verhoogde bescherming 
voorziet voor gegevens die tot bepaalde specifieke categorieën behoren, waaronder gegevens betreffende 
de gezondheid van natuurlijke personen. Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens is slechts 
rechtmatig in de zin van artikel 5, onder a), van verordening 2018/1725, indien het noodzakelijk is voor en 
evenredig is met de uitoefening door de Commissie van haar bevoegdheden.

Wat de voorwaarde inzake spoedeisendheid betreft, heeft de president van het Gerecht eraan herinnerd dat 
de ambtenaren en andere personeelsleden van de Commissie ingevolge artikel 339 VWEU, artikel 28 van 
verordening nr. 1/2003 en artikel 17 van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie aan strikte 
verplichtingen op het gebied van geheimhouding zijn onderworpen. In het licht van deze verplichtingen is de 
president van het Gerecht tot de conclusie gekomen dat de spoedeisendheid alleen vaststaat voor zuiver 
persoonlijke documenten die gevoelige persoonsgegevens bevatten. Deze gegevens worden immers slechts in 
uiterst intieme kring gedeeld, zodat elke onterechte uitbreiding van de kring van derden die er kennis van nemen 
tot ernstige en onherstelbare schade voor de betrokken personen kan leiden. Wat de onherstelbare aard van 
de schade betreft, heeft de president van het Gerecht vastgesteld dat de nietigverklaring van het bestreden 
besluit de gevolgen van de openbaarmaking van de gegevens niet ongedaan kan maken, aangezien de kennisneming 
van deze gegevens door de personen die ze hebben gelezen, onmiddellijk en onomkeerbaar is.

Wat de voorwaarde inzake de belangenafweging betreft, heeft de president van het Gerecht in herinnering 
geroepen dat het aan de Commissie is om te beoordelen of een inlichting noodzakelijk is om een inbreuk op 
de mededingingsregels te kunnen opsporen. Indien de onderzochte onderneming of haar advocaten zelf 
konden bepalen welke documenten zij van belang achten voor het onderzoek, zou dit de onderzoeksbevoegdheden 
van de Commissie ernstig ondermijnen, met het risico dat documenten die zij van belang zou kunnen achten 
voor haar onderzoek worden weggelaten en nooit aan haar worden voorgelegd, zonder dat hierop enige 
controle kan worden uitgeoefend. Daartegenover staat dat de schade die verzoekster lijdt doordat zij in strijd 
met het recht op privacy van natuurlijke personen verplicht is gevoelige gegevens te verstrekken, bij gebreke 
van specifieke maatregelen ter bescherming van de betrokken personen betekent dat de kring van personen 
die kennis van deze gegevens nemen, onnodig wordt uitgebreid. 

In die omstandigheden heeft de president van het Gerecht besloten om de verzoeken gedeeltelijk toe te 
wijzen, voor zover de bestreden besluiten betrekking hebben op documenten die gevoelige persoonsgegevens 
bevatten en voor zover er geen met waarborgen omklede ad-hocprocedure is vastgesteld. Volgens deze 

210|  Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende 
het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 45/2001 en besluit nr. 1247/2002/EG (PB 2018, L 295, 
blz. 39).

211|  Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking 
van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB 2016, L 119, blz. 1).
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procedure moet verzoekster in een eerste fase de documenten met gevoelige persoonsgegevens identificeren 
en op een afzonderlijke elektronische drager aan de Commissie bezorgen. In een tweede fase worden deze 
documenten in een virtuele dataroom geplaatst die toegankelijk is voor een zo gering mogelijk aantal leden 
van het onderzoeksteam, waarbij een gelijk aantal advocaten van verzoekster aanwezig is. In een derde fase 
onderzoeken en selecteren de leden van het onderzoeksteam de betrokken documenten en bieden zij de 
advocaten van verzoekster de mogelijkheid om hun opmerkingen over de relevant geachte documenten te 
maken, alvorens deze documenten in het dossier op te nemen. In geval van onenigheid over de kwalificatie 
van een document wordt het betwiste document niet in het onderzoeksdossier opgenomen en hebben de 
advocaten van verzoekster het recht om de redenen uiteen te zetten waarom zij het niet eens zijn met de 
door de Commissie gegeven kwalificatie. In geval van aanhoudende onenigheid kunnen de advocaten van 
verzoekster de directeur voor Informatie, Communicatie en Media van het directoraat-generaal Concurrentie 
verzoeken om de onenigheid te beslechten. 
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C    Werkzaamheden van de griffie van het 
Gerecht in 2020
Emmanuel Coulon, griffier van het Gerecht

Het eerste volledige jaar sinds de voltooiing van de hervorming van de gerechtelijke structuur van de Europese 
Unie1 stond in het teken van de ernstige crisissituatie die werd veroorzaakt door de COVID-19-pandemie. 
Medio maart 2020 kwam de griffie van het Gerecht abrupt in een ongekende situatie terecht. Zij zag zich 
voor de taak gesteld om tegen de achtergrond van een zware crisis voor een lange periode de continuïteit 
van de rechtspleging te waarborgen.

De griffie heeft onmiddellijk alle interne maatregelen getroffen om, ongeacht de omstandigheden, te blijven 
fungeren als het bouwwerk waarop het Gerecht steunt om recht te spreken. De algemene telewerkregeling 
die aan het begin van de crisis is ingevoerd om de bevolking te beschermen en die behoudens uitzonderingen2 
is gehandhaafd tot eind 2020, heeft de werking van de dienst volledig op haar kop gezet. Er zijn dan ook snel 
nieuwe interne procedures met de bijbehorende operationele documentatie en tools voor opvolging en 
controle gecreëerd. De werkmethoden zijn aangepast en de werkflux is transparanter geworden. Interne 
procedures waarbij informatie op papier werd doorgegeven, zijn vervangen door geautomatiseerde 
invoersystemen. Deze ontwikkelingen, die deels voortvloeien uit het reeds in gang gezette proces om een 
geïntegreerd casemanagementsysteem op te zetten, zijn zodanig ontworpen dat ze na afloop van de crisis 
kunnen worden gehandhaafd. Hoewel de nieuwe methoden waren bedoeld om de in het kader van de huidige 
crisis gerezen problemen aan te pakken, werd het onontbeerlijk geacht om goede praktijken in kaart te 
brengen en te bezien in hoeverre deze kunnen worden bestendigd om beter voorbereid te zijn op de toekomst. 
Hoe dramatisch de crisis ook is, zij is tegelijkertijd ook een kans gebleken om veranderingen door te voeren.

Binnen deze context heeft de griffie zich van haar taken gekweten, waarbij zij er met name naar heeft gestreefd 
om de samenhang van de procedurele beslissingen van de rechtsprekende formaties te bevorderen. Zij heeft 
daartoe gecoördineerde voorstellen gedaan en de voorwaarden geschapen voor een geharmoniseerde 
uitvoering van de door de president geïnitieerde beslissingen op het gebied van het justitieel beleid. De 
beslissingen van de rechtsprekende formaties zijn soms binnen uiterst korte termijnen uitgevoerd. De 
pleitzittingen konden doorgang vinden en de partijen konden hier op afstand aan deelnemen, nadat de 
nodige regels voor het gebruik van videoconferenties als crisismaatregel waren vastgesteld. 

Als we alleen afgaan op de algemene statistieken, springt het niet meteen in het oog dat 2020 een bijzonder 
jaar was. Het aantal aanhangig gemaakte zaken (847) is gedaald ten opzichte van 2019 (939) en hetzelfde 
gaat op voor het aantal afgedane zaken (748, tegenover 874 in 2019). Het aantal aanhangige zaken is met 
7 % gestegen naar 1 497 (tegenover 1 398 in 2019). De gemiddelde duur van zaken die bij arrest of beschikking 
zijn afgedaan, is verder blijven dalen van 16,9 maanden naar 15,4 maanden. 

1|  De hervorming is in gang gezet bij verordening (EU, Euratom) 2015/2422 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 
2015 tot wijziging van Protocol nr. 3 betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie (PB 2015, L 341, blz. 14), en 
verordening (EU, Euratom) 2016/1192 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de overdracht aan het Gerecht 
van de bevoegdheid om in eerste aanleg uitspraak te doen in geschillen tussen de Europese Unie en haar personeelsleden (PB 2016, 
L 200, blz. 137). 

2|  De mogelijkheid om zich naar de gebouwen te begeven, met name om de organisatie van pleitzittingen voor te bereiden of bepaalde 
taken te verrichten die niet thuis konden worden uitgevoerd, is van tijd tot tijd aangepast aan de ontwikkeling van de gezondheidssituatie. 
Deze mogelijkheid was steeds aan voorschriften gebonden en tussen maart en december tot een strikt minimum beperkt vanwege 
de noodzaak om het aantal personen dat tegelijkertijd ter plaatse aanwezig was, binnen de perken te houden.
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De werkzaamheden van de griffie werden bemoeilijkt door het telewerk, wat een grotere inzet dan voorheen 
vergde, maar waren niettemin intens. 

Ten eerste wil ik onderstrepen dat doorlopend is gecommuniceerd met de vertegenwoordigers van de 
partijen. Het gebruik van de applicatie e-Curia als enige wijze van informatie-uitwisseling tussen de 
vertegenwoordigers van de partijen en het Gerecht heeft het werk van de griffie op afstand vergemakkelijkt, 
omdat het verplichte gebruik van deze applicatie ervoor heeft gezorgd dat de door de partijen ingediende 
processtukken onmiddellijk en continu toegankelijk waren, en dat de griffie het merendeel van de processtukken 
langs elektronische weg aan de partijen heeft kunnen betekenen.3 Opmerking verdient dat de processtukken 
die met behulp van e-Curia zijn ingediend, voor het eerst de grens van één miljoen bladzijden per jaar hebben 
overschreden (1 146 664 bladzijden, om precies te zijn).

Ten tweede heeft de griffie 847 inleidende verzoekschriften aan een vooronderzoek onderworpen (waarbij 
onder meer wordt bepaald of zaken verknocht zijn en of beroepen wegens kennelijke onbevoegdheid of 
kennelijke niet-ontvankelijkheid moeten worden verworpen), in 35 % van die verzoekschriften de vormgebreken 
(doen) herstellen, de door de partijen ingediende processtukken geanalyseerd en 51 413 van deze stukken 
in het register ingeschreven. Daarnaast heeft de griffie de rechters en hun medewerkers doorlopend bijgestaan 
door onder meer 259 ontwerpen voor procedurele beschikkingen te redigeren.

Ten derde is het aantal mededelingen om kabinetten in kennis te stellen van een bepaalde gebeurtenis of 
om rechtsprekende formaties te verzoeken beslissingen over het verloop van de procedure te nemen, 
aanmerkelijk toegenomen. Van de 12 636 mededelingen (elektronische oplegnota’s) hadden er 5 200 tot doel 
om een beslissing te verkrijgen. Dit is een toename van 37 % ten opzichte van 2019 (3 807) en het hoogste 
aantal ooit.

Ten vierde bedroeg het aantal zaken waarin maatregelen tot organisatie van de procesgang werden vastgesteld 
om de zaak in staat van wijzen te brengen, 664 voor 1 448 belanghebbenden (tegenover 476 voor 
917 belanghebbenden in 2019, een stijging met respectievelijk 39 % en 58 %). Deze ontwikkeling valt deels 
te verklaren door de maatregel om hoofdpartijen die een met redenen omkleed verzoek om een pleitzitting 
hebben ingediend, te vragen of zij, gelet op de heersende gezondheidscrisis, hun verzoek willen handhaven. 
Deze maatregel is in 120 zaken en ten aanzien van 255 partijen toegepast. 

Ten vijfde was er een groot aantal spoedprocedures, die met een hoge prioriteit worden behandeld:

–  38 verzoeken in kort geding tot opschorting van een tenuitvoerlegging of andere voorlopige 
maatregelen (37 in 2019) en 43 afgedane kortgedingzaken (34 in 2019);

–  22 verzoeken om toepassing van de versnelde procedure met het oog op een snelle beslechting van 
het geding ten gronde (16 in 2019), waarvan er 13 zijn toegewezen (0 in 2019), met name in procedures 
die verband hielden met de crisissituatie.

Ten slotte heeft de griffie bijstand verleend tijdens de kamervergaderingen, door na afloop daarvan de 
processen-verbaal op te stellen waarin de ten uitvoer te leggen beslissingen waren opgenomen. Deze 
vergaderingen vonden na 13 maart plaats in schriftelijke vorm en konden vanaf 26 maart per audioconferentie 
(een primeur!) en vanaf 20 april per videoconferentie (opnieuw een primeur!) worden georganiseerd.  

3|  Wat betreft de processtukken die per post moesten worden betekend (waaronder besluiten op verzoeken om rechtsbijstand van 
natuurlijke personen zonder vertegenwoordiging), moest echter eerst gewacht worden totdat iemand naar de gebouwen van de 
dienst kwam om de verzending te regelen, terwijl de griffie bovendien aangewezen bleef op het functioneren van de nationale 
postdiensten.



370 Jaarverslag 2020 | Gerechtelijke werkzaamheden

In 2020 werden 331 kamervergaderingen georganiseerd (tegenover 334 in 2019), waarvan 252 tijdens de 
crisisperiode van 16 maart tot en met 31 december. Tijdens deze laatste periode werden 46 vergaderingen 
gehouden in schriftelijke vorm, 42 per audioconferentie, 150 per videoconferentie en 14 in gemengde vorm.

I. Bijzondere informatie over de pleitzittingen 

Als gevolg van de crisis moesten het tijdschema en de organisatie van de pleitzittingen worden herzien. 
Aanvankelijk werden alle pleitzittingen die vanaf 16 maart gepland stonden, geannuleerd. Vervolgens zijn 
alle geannuleerde terechtzittingen opnieuw ingepland en zijn nieuwe terechtzittingen belegd. De uitvoering 
van deze besluiten heeft, samen met het feit dat de partijen wegens de gezondheidscrisis talloze verzoeken 
hebben ingediend om terechtzittingen te laten uitstellen en gebruik te maken van videoconferenties, een 
groot beslag op de middelen gelegd. Het merendeel van deze acties is met de hoogste prioriteit uitgevoerd.

De videoconferenties zijn ingevoerd als crisismaatregel. De advocaten en de gemachtigden die de partijen 
ter terechtzitting vertegenwoordigen, konden gebruikmaken van deze mogelijkheid op voorwaarde dat zij 
daarmee instemden (wat in elke afzonderlijke zaak diende te gebeuren), dat zij om redenen in verband met 
de gezondheidscrisis niet naar Luxemburg konden reizen, dat was voldaan aan een aantal technische vereisten 
en dat de tolktest succesvol was verlopen. Deze test diende om een betrouwbare en duidelijke communicatie 
te verzekeren teneinde te waarborgen dat de vereisten van een eerlijk proces in acht werden genomen en 
dat de hoge kwaliteit van de simultaanvertolking werd gehandhaafd.

Om de vertegenwoordigers van de partijen in staat te stellen op afstand deel te nemen aan de terechtzittingen, 
zijn verschillende acties ondernomen: de interne procedures van de Directie Informatietechnologie, de 
Directie Tolken en de griffie werden zeer grondig op elkaar afgestemd, de verzoeken van de partijen en de 
beslissingen van de kamerpresidenten werden nauwgezet beheerd, de handmatig ingevoerde gegevens 
werden zeer grondig gecontroleerd, de (met name telefonische) verzoeken van advocaten en gemachtigden 
met betrekking tot de organisatie van de terechtzittingen werden behandeld en samen met de vertegenwoordigers 
van de partijen werden voorafgaande tests uitgevoerd.

Tussen juni en december 20204 zijn voor de in deze periode geplande terechtzittingen:

–   119 verzoeken door de partijen ingediend om de terechtzitting wegens de gezondheidscrisis te laten 
uitstellen of om die reden gebruik te maken van een videoconferentie;

–   82 besluiten door het Gerecht genomen waarbij met het gebruik van een videoconferentie werd 
ingestemd of het gebruik daarvan werd voorgesteld (onder voorbehoud van het succesvolle verloop 
van technische tests en tolktests).

In diezelfde periode zijn 38 van de in totaal 173 terechtzittingen5 (22 %) via videoconferentie verlopen 
(22 terechtzittingen waarbij één partij op afstand heeft gepleit, 11 terechtzittingen waaraan twee partijen 
en 5 terechtzittingen waaraan drie partijen op afstand hebben deelgenomen).

4|  Alle terechtzittingen hebben plaatsgevonden met strikte inachtneming van een streng gezondheidsprotocol, dat van meet af aan 
onder de aandacht van de vertegenwoordigers van de partijen is gebracht, zowel door middel van berichten op de Curia-website 
(onder de rubriek „COVID-19: belangrijke mededelingen – Partijen”) als in de brieven waarin de partijen voor de terechtzitting werden 
opgeroepen.

5|  46 % van de besluiten om gebruik te maken van een videoconferentie of om het gebruik daarvan voor te stellen is dus zonder gevolg 
gebleven.
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Uit de grafiek van de maandelijkse verdeling van de terechtzittingen over het jaar 2020 komt duidelijk naar 
voren met welke pieken en dalen het Gerecht en zijn griffie te kampen hadden: in april en mei vond geen 
enkele terechtzitting plaats, terwijl in oktober 52 terechtzittingen met ondersteuning van de griffie werden 
gehouden, een aantal dat nog nooit eerder in één maand is bereikt.

Aantal pleitzittingen – uitsplitsing per maand in 2020 6

In 2020 zijn in totaal 227 pleitzittingen gehouden (in 335 bepleite zaken), tegenover 255 in 2019 (in 315 bepleite 
zaken7).

6|  Het aantal pleitzittingen wordt mede bepaald door de voeging van sommige zaken (één reeks gevoegde zaken = één pleitzitting).

7|  Dit verschil valt te verklaren door het feit dat zaken zijn gevoegd voor de mondelinge behandeling van de procedure.

jan. feb. mrt. april mei juni juli aug. sep. okt. nov. dec.
Pleitzittingen zonder 
videoconferentie

25 17 12 22 20 34 44 11 4

Pleitzittingen met 
videoconferentie

1 2 5 8 14 8

Totaal 25 17 12 23 22 39 52 25 12

Aantal pleitzittingen – uitsplitsing per maand in 2020
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Twee mijlpalen in de geschiedenis van het Gerecht vonden plaats op respectievelijk 30 juni, toen de eerste 
terechtzitting per videoconferentie werd gehouden waaraan één partij op afstand deelnam, en 20 oktober, 
toen de eerste terechtzitting per videoconferentie werd gehouden zonder dat er één enkele partij in de 
zittingszaal aanwezig was.

De zittingszalen zijn de hele tijd toegankelijk gebleven voor het publiek, mits de gezondheidsvoorschriften 
in acht werden genomen.

II.  Bijzondere informatie over de zittingen waarop 
uitspraak werd gedaan

De zittingen waarop uitspraak wordt gedaan zoals bedoeld in het Statuut van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie, hebben gewoon doorgang gevonden, met dien verstande dat daarvoor sedert maart nieuwe 
voorschriften gelden. Het Gerecht heeft namelijk geopteerd voor gebundelde uitspraken die op gezette 
tijden worden gedaan door de president of de vicepresident, die daarin wordt bijgestaan door de zittingsgriffier. 
Tussen 16 maart en 16 december 2020 hebben 21 zittingen plaatsgevonden waarop uitspraak is gedaan.

III. Overzicht van de overige acties

Deze crisis en de maatregelen die zijn getroffen om hieraan het hoofd te bieden, kunnen niet verhullen dat 
er zich dit jaar ook andere gebeurtenissen hebben voorgedaan. Aangezien dit voorwoord beknopt moet 
blijven, zal ik mij beperken tot een selectie.

In de eerste plaats heeft de griffie, gelet op het vooruitzicht dat het Verenigd Koninkrijk de Unie zou kunnen 
verlaten zonder een terugtrekkingsovereenkomst te hebben ondertekend, evenals in 2019 actie ondernomen 
om Britse advocaten bewust te maken van de eventuele gevolgen daarvan, zodat zij zo nodig regelingen 
konden treffen. Er bestond namelijk een zeer reëel risico dat zij vanaf 1 februari niet langer in staat zouden 
zijn om een partij bij het Gerecht te vertegenwoordigen. Uiteindelijk is deze actie zonder gevolg gebleven, 
omdat het akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie dat uiteindelijk 
op 24 januari 2020 is ondertekend, bepalingen inzake de vertegenwoordiging van partijen bevatte die van 
toepassing waren tijdens de – op 31 december 2020 afgelopen – overgangsperiode. Niettemin getuigt dit 
van de bereidheid van de griffie om een actieve dialoog met de vertegenwoordigers van de partijen te blijven 
voeren. Aangezien het Verenigd Koninkrijk met ingang van 1 februari 2020 de Europese Unie heeft verlaten, 
heeft de Britse rechter in het Gerecht, de heer Ian Forrester, op diezelfde datum zijn ambt neergelegd.

Als gevolg van dit vertrek en dat van de Letse rechter Ingrida Labucka en de Tsjechische rechter Jan Passer 
op respectievelijk 25 februari en 6 oktober 2020 was het noodzakelijk om de rechtsprekende formaties te 
reorganiseren (bij besluiten van het Gerecht die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie 
en zijn bekendgemaakt op de Curia-website), om zaken opnieuw toe te wijzen en om bepaalde administratieve 
formaliteiten te verrichten. 

Daarnaast is de griffie haar diensten ten behoeve van de vergaderingen van de rechters blijven verlenen 
door vergaderingen bijeen te roepen en processen-verbaal op te stellen, en hebben de organen van het 
Gerecht hun werkzaamheden voortgezet. Zo heeft de griffier het kabinet van de President bijgestaan bij het 
leiden van de werkzaamheden van de voltallige vergadering, de raad van beheer en de vergadering van 
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kamerpresidenten. Voorts heeft hij bijstand verleend aan de specifieke comités van het Gerecht, waaronder 
het comité voor het Reglement voor de procesvoering, waarvan de werkzaamheden ononderbroken zijn 
voortgezet. De manier van werken werd aan de omstandigheden aangepast, waarbij afhankelijk van de 
behoeften nu eens werd geopteerd voor een schriftelijke procedure en dan weer voor videoconferenties.

De griffie is bovendien haar reglementaire verplichtingen nagekomen, onder meer die welke voortvloeien 
uit het Financieel Reglement, en heeft de nodige maatregelen genomen om ten volle uitvoering te geven aan 
het milieubeschermingsbeleid EMAS. Zo hebben papierloze interne procedures en een nieuw printbeleid 
binnen de griffie tot een aanzienlijke vermindering van het papierverbruik geleid.

De bescherming van persoonsgegevens krachtens verordening 2018/17258 is een prioriteit gebleven. Zowel 
in het kader van de administratieve taken van de griffie als in het kader van de rechtsprekende taken van 
het Gerecht zijn binnen de griffie concrete acties ondernomen en bewustmakingsacties georganiseerd, 
aangezien de griffier verantwoordelijk is voor de behandeling van verzoeken om anonimisering die achteraf 
worden ingediend door natuurlijke personen die partij bij een geschil zijn geweest. 

Tijdens deze turbulente periode heeft de griffie 809 schriftelijke verzoeken van burgers ontvangen, die alle 
overeenkomstig de voorschriften van de Europese Code van goed administratief gedrag zijn beantwoord in 
de taal van de indiener.

Tot slot heeft de griffie, afgezien van de bijdrage die zij ten behoeve van de crisisorganen heeft geleverd, via 
haar vertegenwoordigers de werkzaamheden ondersteund van de verschillende organen en werkgroepen, 
met name op het gebied van nieuwe technologieën.

Dit alles zou niet mogelijk zijn geweest zonder het personeel, dat met vereende krachten en schouder aan 
schouder het hoofd heeft weten te bieden aan de gestelde uitdagingen. De medewerkers van de griffie – die 
op gezette tijden door de griffier worden geïnformeerd, door het management van de dienst worden 
ondersteund en bij hun werkzaamheden gebruik kunnen maken van doelgerichte documentatie, maar die 
ook in het kader van de derde fase van de hervorming van de gerechtelijke structuur van de Europese Unie 
een vermindering van de begrotingsposten van 72 naar 69 hebben moeten ondergaan – hebben een 
voorbeeldige professionaliteit aan de dag gelegd.

8|  Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende 
het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 45/2001 en besluit nr. 1247/2002/EG (PB 2018, L 295, 
blz. 39). 
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2016 2017 2018 2019 2020
Aanhangig 
gemaakte zaken 974 917 834 939 847

Afgedane zaken 755 895 1 009 874 748
Aanhangige zaken 1 486 1 508 1 333 1 398 1 497

1|

2|

Tenzij anders is vermeld, is in deze tabel en in de tabellen op de volgende bladzijden rekening gehouden met de bijzondere procedures.

Als „bijzondere procedures" worden beschouwd: verzet tegen een bij verstek gewezen arrest (artikel 41 van het Statuut van het Hof; artikel
166 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht); derdenverzet (artikel 42 van het Statuut van het Hof; artikel 167 van het
Reglement voor de procesvoering van het Gerecht); uitlegging (artikel 43 van het Statuut van het Hof; artikel 168 van het Reglement voor
de procesvoering van het Gerecht); herziening (artikel 44 van het Statuut van het Hof; artikel 169 van het Reglement voor de procesvoering
van het Gerecht); rechtsbijstand (artikel 148 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht); rectificatie (artikel 164 van het
Reglement voor de procesvoering van het Gerecht); verzuim om te beslissen (artikel 165 van het Reglement voor de procesvoering van het
Gerecht) en betwisting van de invorderbare kosten (artikel 170 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht).

Aanhangig gemaakte, afgedane, aanhangige zaken (2016-2020) ¹ ²

1. Werkzaamheden van het Gerecht in het algemeen —

Tenzij anders is vermeld, is in deze tabel en in de tabellen op de volgende bladzijden geen rekening gehouden met de procedures in kort 
geding.

 200

 400

 600

 800

1 000

1 200

1 400

1 600

2016 2017 2018 2019 2020

Aanhangig gemaakte zaken Afgedane zaken Aanhangige zaken

2/03/2021 Stat_1 Tribunal_Page 1

I.  Werkzaamheden van het Gerecht in het algemeen — 
Aanhangig gemaakte, afgedane, aanhangige zaken (2016-2020)¹ ²

1| Tenzij anders is vermeld, is in deze tabel en in de tabellen op de volgende bladzijden rekening gehouden met de bijzondere 
procedures.
Als „bijzondere procedures” worden beschouwd: verzet tegen een bij verstek gewezen arrest (artikel 41 van het Statuut van het 
Hof; artikel 166 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht); derdenverzet (artikel 42 van het Statuut van het Hof; 
artikel 167 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht); uitlegging (artikel 43 van het Statuut van het Hof; artikel 
168 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht); herziening (artikel 44 van het Statuut van het Hof; artikel 169 van 
het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht); rechtsbijstand (artikel 148 van het Reglement voor de procesvoering van 
het Gerecht); rectificatie (artikel 164 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht); verzuim om te beslissen (artikel 
165 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht) en betwisting van de invorderbare kosten (artikel 170 van het 
Reglement voor de procesvoering van het Gerecht).

2| Tenzij anders is vermeld, is in deze tabel en in de tabellen op de volgende bladzijden geen rekening gehouden met de procedures 
in kort geding.
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2016 1 2017 2018 2019 2020
Steunmaatregelen van de staten 76 39 42 134 42
Mededinging 18 38 28 23 27
Ambtenarenzaken 163 86 93 87 118
Intellectuele eigendom 336 298 301 270 282
Andere rechtstreekse beroepen 239 346 268 334 260
Hogere voorzieningen 39 2
Bijzondere procedures 103 110 102 91 116

Totaal 974 917 834 939 847

1|

2. Aanhangig gemaakte zaken — Aard van de procedures (2016-2020)

Op 1 september 2016 zijn 123 ambtenarenzaken en 16 bijzondere procedures op dit gebied aan het Gerecht overgedragen.
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II. Aanhangig gemaakte zaken — Aard van de procedures (2016-2020)

1| Op 1 september 2016 zijn 123 ambtenarenzaken en 16 bijzondere procedures op dit gebied aan het Gerecht overgedragen.
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2016 2017 2018 2019 2020
Beroep tot nietigverklaring 297 371 288 445 284
Beroep wegens nalaten 7 8 14 14 15
Beroep tot schadevergoeding 19 23 29 24 17
Arbitrage 10 21 7 8 13
Intellectuele eigendom 336 298 301 270 282
Ambtenarenzaken 163 86 93 87 118
Hogere voorzieningen 39 2
Bijzondere procedures 103 110 102 91 116

Totaal 974 917 834 939 847

3. Aanhangig gemaakte zaken — Aard van het beroep (2016-2020)
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III. Aanhangig gemaakte zaken — Aard van het beroep (2016-2020)
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2016 2017 2018 2019 2020
Arbitragebeding 10 21 7 8 15
Beperkende maatregelen (Extern optreden) 28 27 40 42 25
Buitenlands en veiligheidsbeleid 1 1
Burgerschap van de Unie 1 1
Consumentenbescherming 1 1 1 3
Cultuur 1
Douane-unie en gemeenschappelijk douanetarief 3 1 2
Economisch en monetair beleid 23 98 27 24 36
Economische, sociale en territoriale samenhang 2 3 3
Energie 4 8 1 8 8
Extern optreden van de Europese Unie 2 2 2 6 3
Financiële bepalingen (begroting, financieel kader, eigen middelen, 
bestrijding van fraude)

4 5 4 5 4

Fiscale bepalingen 2 1 2
Gemeenschappelijk visserijbeleid 1 2 3
Handelspolitiek 17 14 15 13 27
Harmonisatie van wetgevingen 1 5 3 2
Institutioneel recht 52 65 71 148 65
Intellectuele en industriële eigendom 336 298 301 270 282
Landbouw 20 22 25 12 14
Mededinging 18 38 28 23 27
Milieu 6 8 7 10 8
Ondernemingsrecht 1
Onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en sport 1 1 1
Onderzoek, technologische ontwikkeling en ruimte 8 2 1 3 6
Overheidsopdrachten 9 19 15 10 13
Registratie en beoordeling van en autorisatie en beperkingen 
ten aanzien van chemische stoffen (Reach-verordening)

6 10 4 6 7

Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht 7 2 1
Sociale politiek 1 1 1
Steunmaatregelen van de staten 76 39 42 134 42
Toegang tot documenten 19 25 21 17 8
Trans-Europese netwerken 2 1 1 1
Vervoer 1 1 6
Volksgezondheid 6 5 9 5 8
Vrij verkeer van goederen 1
Vrij verkeer van kapitaal 1 1
Vrij verkeer van personen 1 1 1 2
Vrij verrichten van diensten 1 1
Vrijheid van vestiging 1

Totaal EG-Verdrag/VWEU 669 721 638 761 611
Ambtenarenstatuut 202 86 94 87 120
Bijzondere procedures 103 110 102 91 116

TOTAAL-GENERAAL 974 917 834 939 847

4. Aanhangig gemaakte zaken — Onderwerp van het beroep (2016-2020)
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IV. Aanhangig gemaakte zaken — Onderwerp van het beroep (2016-2020)
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2016 2017 2018 2019 2020
Steunmaatregelen van de staten 50 24 79 75 28
Mededinging 36 18 44 27 13
Ambtenarenzaken 5 66 110 107 79
Intellectuele eigendom 288 376 349 318 237
Andere rechtstreekse beroepen 266 237 311 260 274
Hogere voorzieningen 26 40 9
Bijzondere procedures 84 134 107 87 117

Totaal  755  895 1 009  874  748

5. Afgedane zaken — Aard van de procedures (2016-2020)
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V. Afgedane zaken — Aard van de procedures (2016-2020)
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Arresten Beschikkingen Totaal
Arbitragebeding 4 2 6

Beperkende maatregelen (Extern optreden) 28 4 32

Buitenlands en veiligheidsbeleid 1 1

Consumentenbescherming 2 2

Douane-unie en gemeenschappelijk douanetarief 2 2

Economisch en monetair beleid 14 4 18

Economische, sociale en territoriale samenhang 1 1

Energie 1 4 5

Extern optreden van de Europese Unie 1 1 2

Financiële bepalingen (begroting, financieel kader, eigen 
middelen, bestrijding van fraude)

4 5 9

Gemeenschappelijk visserijbeleid 1 1 2

Handelspolitiek 5 5

Harmonisatie van wetgevingen 3 3

Institutioneel recht 63 64 127

Intellectuele en industriële eigendom 187 50 237

Landbouw 9 6 15

Mededinging 11 2 13

Milieu 1 5 6

Onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en sport 1 1

Onderzoek, technologische ontwikkeling en ruimte 1 1 2

Overheidsopdrachten 3 4 7

Registratie en beoordeling van en autorisatie en beperkingen 
ten aanzien van chemische stoffen (Reach-verordening)

2 2 4

Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht 2 2

Sociale politiek 1 1

Steunmaatregelen van de staten 16 12 28

Toegang tot documenten 10 4 14

Volksgezondheid 4 2 6

Vrij verkeer van personen 1 1

Totaal EG-Verdrag/VWEU 367 185 552

Ambtenarenstatuut 47 32 79

Bijzondere procedures 117 117

TOTAAL-GENERAAL 414 334 748

6. Afgedane zaken — Onderwerp van het beroep (2020)
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VI. Afgedane zaken — Onderwerp van het beroep (2020)
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2016 2017 2018 2019 2020
Arbitragebeding 17 17 7 13 6

Beperkende maatregelen (Extern optreden) 70 26 42 30 32

Buitenlands en veiligheidsbeleid 1 1

Burgerschap van de Unie 1

Consumentenbescherming 1 1 1 1 2

Cultuur 1 1

Douane-unie en gemeenschappelijk douanetarief 3 5 1 2

Economisch en monetair beleid 2 6 16 13 18

Economische, sociale en territoriale samenhang 1 12 4 2 1

Energie 3 3 6 3 5

Extern optreden van de Europese Unie 4 2 3 2

Financiële bepalingen (begroting, financieel kader, eigen 
middelen, bestrijding van fraude)

1 5 5 4 9

Fiscale bepalingen 3 2

Gemeenschappelijk visserijbeleid 2 2 2 2

Handelspolitiek 21 15 10 12 5

Harmonisatie van wetgevingen 1 2 1 4 3

Institutioneel recht 46 54 64 71 127

Intellectuele en industriële eigendom 288 376 349 318 237

Landbouw 34 21 25 33 15

Mededinging 36 18 44 27 13

Milieu 4 3 11 6 6

Ondernemingsrecht 1

Onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en sport 1 3 1

Onderzoek, technologische ontwikkeling en ruimte 6 12 7 3 2

Overheidsopdrachten 20 16 20 17 7

Registratie en beoordeling van en autorisatie en beperkingen 
ten aanzien van chemische stoffen (Reach-verordening)

8 4 4 10 4

Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht 5 3 2

Sociale politiek 1 1 1 1

Steunmaatregelen van de staten 50 24 79 75 28

Toegang tot documenten 13 14 67 17 14

Trans-Europese netwerken 2 1 2

Vervoer 1

Volksgezondheid 3 3 5 7 6

Vrij verkeer van goederen 1

Vrij verkeer van kapitaal 1 1

Vrij verkeer van personen 2 1 1 1

Vrij verrichten van diensten 1

Vrijheid van vestiging 1

Totaal EG-Verdrag/VWEU 638 654 783 679 552
Ambtenarenstatuut 33 107 119 108 79

Bijzondere procedures 84 134 107 87 117

TOTAAL-GENERAAL  755  895 1 009  874  748

7. Afgedane zaken — Onderwerp van het beroep (2016-2020)

(Arresten en beschikkingen)
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VII. Afgedane zaken — Onderwerp van het beroep (2016-2020)
(Arresten en beschikkingen)
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Grote kamer 1 1

Kamer voor hogere 
voorzieningen

25 13 38 29 17 46 9 2 11 2 2

President van het Gerecht 46 46 80 80 43 43 47 47 73 73

Kamers van 5 rechters 10 2 12 13 5 18 84 3 87 50 9 59 104 7 111

Kamers van 3 rechters 408 246 654 450 301 751 546 317 863 499 261 760 309 254 563

Alleensprekende rechter 5 5 5 5 5 5 1 1

Totaal  448  307  755  492  403  895  644  365 1 009  554  320  874  414  334  748

2018 2019

8. Afgedane zaken — Rechtsprekende formatie (2016-2020)
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VIII. Afgedane zaken — Rechtsprekende formatie (2016-2020)
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2016 2017 2018 2019 2020
Steunmaatregelen van de staten 27,2 25,5 32 26,4 25,2
Mededinging 38,2 21,6 38,3 27 30,2
Ambtenarenzaken 8,9 15,6 15,2 15,3
Intellectuele eigendom 15,1 14,5 15 13 12,5
Andere rechtstreekse beroepen 18,6 18,7 21 18,5 16,1
Hogere voorzieningen 15,8 14,1 21,4

Alle zaken 18,7 16,3 20 16,9 15,4

Duur van de procedures (in maanden)
Alle zaken die bij arrest of beschikking zijn afgedaan

1|

9. Afgedane zaken — Procesduur in maanden (2016-2020)¹
(Arresten en beschikkingen)

De duur is uitgedrukt in maanden en tiende delen van maanden. Bij de berekening van de gemiddelde procesduur is geen rekening
gehouden met: zaken waarin een tussenarrest is gewezen; bijzondere procedures; hogere voorzieningen tegen uitspraken in kort
geding of over interventies; ambtenarenzaken die op 1 september 2016 aan het Gerecht zijn overgedragen. 
De gemiddelde procesduur in de ambtenarenzaken die op 1 september 2016 aan het Gerecht zijn overgedragen en door het Gerecht
bij arrest of beschikking zijn afgedaan, is 21 maanden (waarbij rekening is gehouden met de periode gedurende welke de zaken
aanhangig waren bij het Gerecht voor ambtenarenzaken en de periode gedurende welke zij aanhangig waren bij het Gerecht).
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IX. Afgedane zaken — Procesduur in maanden (2016-2020)¹ 
(Arresten en beschikkingen)

1| De duur is uitgedrukt in maanden en tiende delen van maanden. Bij de berekening van de gemiddelde procesduur is geen rekening 
gehouden met: zaken waarin een tussenarrest is gewezen; bijzondere procedures; hogere voorzieningen tegen uitspraken in kort 
geding of over interventies; ambtenarenzaken die op 1 september 2016 aan het Gerecht zijn overgedragen.  
De gemiddelde procesduur in de ambtenarenzaken die op 1 september 2016 aan het Gerecht zijn overgedragen en door het 
Gerecht bij arrest of beschikking zijn afgedaan, is 21 maanden (waarbij rekening is gehouden met de periode gedurende welke 
de zaken aanhangig waren bij het Gerecht voor ambtenarenzaken en de periode gedurende welke zij aanhangig waren bij het 
Gerecht).
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10. Duur van de procedures in maanden (2016-2020)¹

(Arresten)

2016 2017 2018 2019 2020

Steunmaatregelen van de staten 32,6 30,7 36,7 32,5 30,2

Mededinging 38,6 26,4 42 34,4 34,1

Ambtenarenzaken 11,9 18,3 18,1 18,2

Intellectuele eigendom 16,5 16,6 16,5 14 13,6

Andere rechtstreekse beroepen 26,1 24,9 26,5 24,5 20,9

Hogere voorzieningen 16 14,8 21,3

Alle zaken 22,1 19,5 23,3 19,7 18,1

Duur van de procedures (in maanden)
Alle zaken die bij arrest zijn afgedaan

1| De duur is uitgedrukt in maanden en tiende delen van maanden. Bij de berekening van de gemiddelde procesduur is geen rekening
gehouden met: zaken waarin een tussenarrest is gewezen; bijzondere procedures; hogere voorzieningen tegen uitspraken in kort geding of
over interventies; ambtenarenzaken die op 1 september 2016 aan het Gerecht zijn overgedragen. 
De gemiddelde procesduur in de ambtenarenzaken die op 1 september 2016 aan het Gerecht zijn overgedragen en door het Gerecht bij
arrest zijn afgedaan, is 24,1 maanden (waarbij rekening is gehouden met de periode gedurende welke de zaken aanhangig waren bij het
Gerecht voor ambtenarenzaken en de periode gedurende welke zij aanhangig waren bij het Gerecht).
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X. Duur van de procedures in maanden (2016-2020)¹
(Arresten)

1| De duur is uitgedrukt in maanden en tiende delen van maanden. Bij de berekening van de gemiddelde procesduur is geen rekening 
gehouden met: zaken waarin een tussenarrest is gewezen; bijzondere procedures; hogere voorzieningen tegen uitspraken in kort 
geding of over interventies; ambtenarenzaken die op 1 september 2016 aan het Gerecht zijn overgedragen.  
De gemiddelde procesduur in de ambtenarenzaken die op 1 september 2016 aan het Gerecht zijn overgedragen en door het 
Gerecht bij arrest zijn afgedaan, is 24,1 maanden (waarbij rekening is gehouden met de periode gedurende welke de zaken 
aanhangig waren bij het Gerecht voor ambtenarenzaken en de periode gedurende welke zij aanhangig waren bij het Gerecht).
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2016 2017 2018 2019 2020
Steunmaatregelen van de staten 241 256 219 278 292
Mededinging 64 84 68 64 78
Ambtenarenzaken 158 178 161 141 180
Intellectuele eigendom 448 370 322 274 319
Andere rechtstreekse beroepen 461 570 527 601 587
Hogere voorzieningen 49 9 2
Bijzondere procedures 65 41 36 40 39

Totaal 1 486 1 508 1 333 1 398 1 497

11. Op 31 december aanhangige zaken — Aard van de procedures (2016-2020)
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XI.  Op 31 december aanhangige zaken — Aard van de procedures (2016-2020)
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2016 2017 2018 2019 2020
Arbitragebeding 23 27 27 22 31
Beperkende maatregelen (Extern optreden) 61 62 60 72 65
Buitenlands en veiligheidsbeleid 1 1 1
Burgerschap van de Unie 1
Consumentenbescherming 2 1 1 1 2
Cultuur 1
Douane-unie en gemeenschappelijk douanetarief 5 1 2
Economisch en monetair beleid 24 116 127 138 156
Economische, sociale en territoriale samenhang 15 6 2 3 2
Energie 4 9 4 9 12
Extern optreden van de Europese Unie 4 2 2 5 6
Financiële bepalingen (begroting, financieel kader, eigen 
middelen, bestrijding van fraude) 10 10 9 10 5

Fiscale bepalingen 2 2
Gemeenschappelijk visserijbeleid 1 1 2 2
Handelspolitiek 36 35 40 41 63
Harmonisatie van wetgevingen 1 4 6 4 1
Institutioneel recht 85 96 103 180 118
Intellectuele en industriële eigendom 448 370 322 274 319
Landbouw 42 43 43 22 21
Mededinging 64 84 68 64 78
Milieu 7 12 8 12 14
Ondernemingsrecht 1 1 1 1
Onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en sport 3 3 1 2 1
Onderzoek, technologische ontwikkeling en ruimte 19 9 3 3 7
Overheidsopdrachten 24 27 22 15 21
Registratie en beoordeling van en autorisatie en beperkingen 
ten aanzien van chemische stoffen (Reach-verordening) 8 14 14 10 13

Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht 7 2 1 2
Sociale politiek 1 1 1 1
Steunmaatregelen van de staten 241 256 219 278 292
Toegang tot documenten 65 76 30 30 24
Trans-Europese netwerken 2 2 1 2
Vervoer 1 7
Volksgezondheid 7 9 13 11 13
Vrij verkeer van kapitaal 1
Vrij verkeer van personen 1 1
Vrij verrichten van diensten 1
Vrijheid van vestiging 1

Totaal EG-Verdrag/VWEU 1 213 1 280 1 135 1 217 1 276
Ambtenarenstatuut 208 187 162 141 182
Bijzondere procedures 65 41 36 40 39

TOTAAL-GENERAAL 1 486 1 508 1 333 1 398 1 497

12. Op 31 december aanhangige zaken — Onderwerp van het beroep (2016-2020)
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XII. Op 31 december aanhangige zaken — Onderwerp van het beroep (2016-2020)
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2016 2017 2018 2019 2020
Grote kamer 1
Kamer voor hogere voorzieningen 51 11 1
President van het Gerecht 12 1 1 9 4
Kamers van 5 rechters 23 100 77 88 112
Kamers van 3 rechters 1 253 1 323 1 187 1 218 1 271
Alleensprekende rechter  2
Niet toegewezen  147  73  64  83  110

Totaal 1 486 1 508 1 333 1 398 1 497

13. Op 31 december aanhangige zaken —  Rechtsprekende formatie (2016-2020)
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XIII.  Op 31 december aanhangige zaken — Rechtsprekende formatie (2016-2020)
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Toewijzing

Doorhaling
/Afdoening 

zonder 
beslissing

Afwijzing

Ambtenarenstatuut 2 1 1
Arbitragebeding 2 1 1
Douane-unie en gemeenschappelijk douanetarief 1 1
Economisch en monetair beleid 2 2 2
Financiële bepalingen (begroting, financieel kader, 
eigen middelen, bestrijding van fraude)

2 2 1 1

Institutioneel recht 6 7 2 5
Landbouw 4 4 4
Mededinging 2 3 2 1
Milieu 3 3 1 2
Onderzoek, technologische ontwikkeling en ruimte 3 2 2
Overheidsopdrachten 6 9 1 1 7
Registratie en beoordeling van en autorisatie en 
beperkingen ten aanzien van chemische stoffen 
(Reach-verordening)

2 1 1

Steunmaatregelen van de staten 1 3 3
Toegang tot documenten 1 1 1
Trans-Europese netwerken 1 1 1
Vervoer 1 1 1
Vrij verkeer van personen 1 1

Totaal 38 43 3 6 34

14. Diversen — Kort gedingen (2016-2020)
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XIV. Diversen — Kort gedingen (2016-2020)
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Ambtenarenstatuut 1 1 1 1 2 2 3 1 1

Beperkende maatregelen 
(Extern optreden)

1 1 1 1

Consumentenbescherming 1 1

Economisch en monetair 
beleid

1 1

Financiële bepalingen 
(begroting, financieel 
kader, eigen middelen, 
bestrijding van fraude)

1 1 2

Handelspolitiek 1 1 1 1

Institutioneel recht 2 2 5 4 1 2 1 1 5 1 3 1

Intellectuele en industriële 
eigendom

5 5

Landbouw 1 1

Mededinging 1 1 1 1 3 1 2 2 1 1

Overheidsopdrachten 1 1 1 1

Ruimte van vrijheid, 
veiligheid en recht

3 3 1 1

Steunmaatregelen van de 
staten

2 2 2 11 10 1

Toegang tot documenten 2 2 2 1 1 2 2

Volksgezondheid 1 1 2 2

Vrij verkeer van goederen 1 1

Totaal 14 3 12 1 10 8 1 9 1 7 1 16 8 2 22 13 14 1

1|

2|
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15. Diversen — Versnelde procedures (2016-2020)¹

2016 2017 2018 2019

Tot versnelde behandeling van een zaak voor het Gerecht kan op verzoek van een hoofdpartij en, sinds 1 juli 2015, ambtshalve door het Gerecht worden overgegaan.

Tot de categorie „zonder gevolg" behoren de zaken waarin het verzoek is ingetrokken, afstand van instantie is gedaan of het beroep bij beschikking is afgedaan voordat uitspraak over het verzoek om versnelde behandeling is 
gedaan.
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XV. Diversen — Versnelde procedures (2016-2020)¹

 

1| Tot versnelde behandeling van een zaak voor het Gerecht kan op verzoek van een hoofdpartij en, sinds 1 juli 2015, ambtshalve door het Gerecht 
worden overgegaan.

2| Tot de categorie „zonder gevolg” behoren de zaken waarin het verzoek is ingetrokken, afstand van instantie is gedaan of het beroep bij beschikking 
is afgedaan voordat uitspraak over het verzoek om versnelde behandeling is gedaan.
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0

0

Aantal beslissingen 
waartegen hogere 

voorziening is ingesteld

Totaal aantal voor hogere 
voorziening vatbare 

beslissingen¹ 

Percentage beslissingen 
waartegen hogere 

voorziening is ingesteld
1990 16 46 35 %
1991 13 62 21 %
1992 25 86 29 %
1993 17 73 23 %
1994 12 105 11 %
1995 47 143 33 %
1996 27 133 20 %
1997 35 139 25 %
1998 67 224 30 %
1999 60 180 33 %
2000 67 225 30 %
2001 69 230 30 %
2002 47 225 21 %
2003 66 260 25 %
2004 53 261 20 %
2005 64 297 22 %
2006 77 281 27 %
2007 78 290 27 %
2008 84 339 25 %
2009 92 371 25 %
2010 98 338 29 %
2011 158 533 30 %
2012 132 514 26 %
2013 144 510 28 %
2014 110 561 20 %
2015 203 761 27 %
2016 163 626 26 %
2017 137 615 22 %
2018 194 714 27 %
2019 255 850 30 %
2020 125 537 23 %

1|

16. Diversen — Beslissingen van het Gerecht waartegen bij het Hof van Justitie 
hogere voorziening is ingesteld (1990-2020)

Totaal aantal voor hogere voorziening vatbare beslissingen – arresten, beschikkingen in kort geding, beschikkingen tot afwijzing van
interventie en beschikkingen waarbij de procedure anders wordt beëindigd dan door doorhaling of verwijzing – waarvoor de termijn voor het
instellen van hogere voorziening is verstreken of waartegen hogere voorziening ingesteld.
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XVI.  Diversen — Beslissingen van het Gerecht waartegen bij het Hof van Justitie  
hogere voorziening is ingesteld (1990-2020)

1| Totaal aantal voor hogere voorziening vatbare beslissingen – arresten, beschikkingen in kort geding, beschikkingen tot afwijzing 
van interventie en beschikkingen waarbij de procedure anders wordt beëindigd dan door doorhaling of verwijzing – waarvoor de 
termijn voor het instellen van hogere voorziening is verstreken of waartegen hogere voorziening ingesteld.
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Steunmaatregelen 
van de staten

23 56 41 % 8 25 32 % 20 55 36 % 38 86 44 % 9 25 36 %

Mededinging 17 41 41 % 5 17 29 % 21 35 60 % 28 39 72 % 4 18 22 %

Ambtenarenzaken 8 37 22 % 15 79 19 % 32 110 29 % 19 71 27 %

Intellectuele 
eigendom

48 276 17 % 52 297 18 % 68 295 23 % 57 315 18 % 40 213 19 %

Andere 
rechtstreekse 
beroepen

75 253 30 % 61 236 26 % 69 249 28 % 97 297 33 % 52 209 25 %

Bijzondere 
procedures

3 3 100 % 1 1 100 % 3 3 100 % 1 1 100 %

Totaal 163 626 26 % 137 615 22 % 194 714 27 % 255 850 30 % 125 537 23 %

17. Diversen — Verdeling van de bij het Hof van Justitie ingestelde hogere voorzieningen volgens de aard van de procedure (2016-
2020)

20172016 2018 2019 2020
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XVII.       Diversen — Verdeling van de bij het Hof van Justitie ingestelde hogere voorzieningen  
volgens de aard van de procedure (2016-2020)
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(Arresten en beschikkingen)
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Ambtenarenstatuut 16 3 3 2 24
Arbitragebeding 3 1 4
Beginselen van het recht van de Unie 1 2 3
Buitenlands en veiligheidsbeleid 14 2 16
Burgerschap van de Unie 1 1
Economisch en monetair beleid 3 3
Energie 1 1
Extern optreden van de Europese Unie 1 1

Financiële bepalingen (begroting, financieel 
kader, eigen middelen, bestrijding van fraude)

1 1

Fiscale bepalingen 1 1
Handelspolitiek 1 1

Harmonisatie van wetgevingen 3 3

Institutioneel recht 18 4 22

Intellectuele en industriële eigendom 48 8 2 6 64

Landbouw 4 4 1 9

Mededinging 8 2 1 11

Milieu 3 3
Onderzoek, technologische ontwikkeling en 
ruimte

1 1

Overheidsopdrachten 1 1

Steunmaatregelen van de staten 12 3 1 4 20

Toegang tot documenten 7 1 8

Volksgezondheid 3 3

Voorrechten en immuniteiten 2 2

Vrij verkeer van personen 1 1

Totaal 152 28 12 12 204

18. Diversen — Resultaat van de hogere voorzieningen bij het Hof van Justitie
(2020)
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XVIII.  Diversen — Resultaat van de hogere voorzieningen bij het Hof van Justitie (2020)
(Arresten en beschikkingen)
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(Arresten en beschikkingen)

2016 2017 2018 2019 2020
Hogere voorziening afgewezen 156 163 123 173 152
Gehele of gedeeltelijke vernietiging 
zonder terugverwijzing 12 23 12 17 28

Gehele of gedeeltelijke vernietiging 
met terugverwijzing 9 11 15 11 12

Doorhaling/Afdoening zonder beslissing 12 1 15 9 12

Totaal 189 198 165 210 204

19. Diversen — Resultaat van de hogere voorzieningen bij het Hof van Justitie
(2016-2020)
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XIX. Diversen — Resultaat van de hogere voorzieningen bij het Hof van Justitie (2016-2020)
(Arresten en beschikkingen)
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Aanhangig gemaakte 
zaken¹ 

Afgedane zaken²
Op 31 december 

aanhangige zaken
169 1 168
59 82  145
95 67  173

123 125  171
596 106  661
409 442  628
253 265  616
229 186  659
644 186 1 117
238 348 1 007
384 659  732
398 343  787
345 340  792
411 331  872
466 339  999
536 361 1 174
469 610 1 033
432 436 1 029
522 397 1 154
629 605 1 178
568 555 1 191
636 527 1 300
722 714 1 308
617 688 1 237
790 702 1 325
912 814 1 423
831 987 1 267
974 755 1 486
 917  895 1 508
 834 1 009 1 333

939 874 1 398

847 748 1 497
16 994 15 497

1|

2|
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1995

1990
1991
1992
1993

20. Diversen — Algemene ontwikkeling (1989-2020)

Aanhangig gemaakte, afgedane, aanhangige zaken

2006
2007

2000
2001

1996
1997

2002

2004

1989: overdracht van 153 zaken door het Hof van Justitie aan het pas opgerichte Gerecht.
1993: overdracht van 451 zaken door het Hof van Justitie wegens de eerste uitbreiding van de bevoegdheden van het Gerecht.
1994: overdracht van 14 zaken door het Hof van Justitie wegens de tweede uitbreiding van de bevoegdheden van het Gerecht.
2004-2005: overdracht van 25 zaken door het Hof van Justitie wegens de derde uitbreiding van de bevoegdheden van het Gerecht.
2016: overdracht van 139 ambtenarenzaken aan het Gerecht op 1 september 2016. 
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1989

2005-2006: overdracht van 118 zaken door het Gerecht aan het pas opgerichte Gerecht voor ambtenarenzaken.
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Totaal

2019
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XX.  Diversen — Algemene ontwikkeling (1989-2020) 
Aanhangig gemaakte, afgedane, aanhangige zaken

1| 1989: overdracht van 153 zaken door het Hof van Justitie aan het pas opgerichte Gerecht.
1993: overdracht van 451 zaken door het Hof van Justitie wegens de eerste uitbreiding van de bevoegdheden van het Gerecht. 
1994: overdracht van 14 zaken door het Hof van Justitie wegens de tweede uitbreiding van de bevoegdheden van het Gerecht. 
2004-2005: overdracht van 25 zaken door het Hof van Justitie wegens de derde uitbreiding van de bevoegdheden van het Gerecht. 
2016: overdracht van 139 ambtenarenzaken aan het Gerecht op 1 september 2016. 

2| 2005-2006: overdracht van 118 zaken door het Gerecht aan het pas opgerichte Gerecht voor ambtenarenzaken.
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21. Werkzaamheden van de griffie van het Gerecht (2016-2020)

Soort interventie 2016 2017 2018 2019 2020
Aantal processtukken dat in het register van de griffie is 
ingeschreven1 

49 772 55 069 55 389 54 723 51 413

Aantal gedinginleidende verzoekschriften2 835 917 834 939 847
Aantal ambtenarenzaken dat aan het Gerecht 
is overgedragen3

139 – – – –

Aandeel van de gevallen waarin verzuimen in het 
gedinginleidende verzoekschrift moesten worden hersteld4

38,20 % 41,20 % 35,85 % 35,04 % 34,59 %

Aantal memories (andere dan verzoekschriften) 3 879 4 449 4 562 4 446 4 122
Aantal interventieverzoeken 160 565 318 288 318
Aantal verzoeken om vertrouwelijke behandeling (van de 
gegevens in de processtukken)⁵

163 212 197 251 224

Ontwerpen van beschikkingen die door de griffie zijn 
opgesteld⁶ (kennelijke niet-ontvankelijkheid vóór de 
betekening, schorsing/hervatting van de behandeling, 
voeging van zaken, voeging van de exceptie van niet-
ontvankelijkheid met de zaak ten gronde, interventie 
waartegen geen bezwaar bestaat, doorhaling, afdoening 
zonder beslissing in intellectuele-eigendomszaken, 
heropening van de mondelinge behandeling en rectificatie)

241 317 285 299 259

Aantal kamervergaderingen 321 405 381 334 325
Aantal processen-verbaal van terechtzittingen en van 
vaststelling van de uitspraak van een arrest

637 812 924 787 589

1|

2|

3|

4|

5|

6| Sedert 1 juli 2015, de datum waarop het nieuwe Reglement voor de procesvoering van het Gerecht in werking is getreden, worden bepaalde 
beslissingen die voorheen in de vorm van beschikkingen werden gegeven (schorsing/hervatting van de behandeling, voeging van zaken, 
interventie zonder vertrouwelijkheid door een lidstaat of een instelling), genomen in de vorm van eenvoudige beslissingen die in het 
procesdossier worden opgenomen.

Op 1 september 2016.

Dit getal is een indicator aan de hand waarvan de werkomvang van de dienst kan worden gemeten, aangezien elk binnenkomend en uitgaand
stuk in het register wordt ingeschreven. Bij de beoordeling van het aantal processtukken dat in het register is ingeschreven, moet rekening
worden gehouden met het soort procedures dat binnen de bevoegdheid van de rechterlijke instantie valt. Aangezien het aantal
gedingvoerende partijen in het kader van rechtstreekse beroepen beperkt is [verzoekende partij, verwerende partij en eventuele
interveniënt(en)], geschieden de betekeningen alleen aan die partijen. 

Elke neergelegde memorie (inclusief het verzoekschrift) moet in het register worden ingeschreven, in het procesdossier worden opgenomen, 
in voorkomend geval worden geregulariseerd en met een - soms gedetailleerde - oplegnota aan de kabinetten van de rechters worden 
meegedeeld, moet vervolgens eventueel worden vertaald en moet tot slot aan de partijen worden betekend.

Wanneer een gedinginleidend verzoekschrift (dit geldt ook voor alle andere memories) niet aan bepaalde voorschriften voldoet, gaat de griffie
over tot het herstel van de verzuimen daarin, zoals voorzien in de procedureregels. 

Het aantal verzoeken om vertrouwelijke behandeling geldt onverminderd het aantal gegevens in één of meer memories waarvoor om
vertrouwelijke behandeling is verzocht.

2/03/2021 Stat_21 Tribunal_Page 1

XXI. Werkzaamheden van de griffie van het Gerecht (2016-2020)

1| Dit getal is een indicator aan de hand waarvan de werkomvang van de dienst kan worden gemeten, aangezien elk binnenkomend
en uitgaand stuk in het register wordt ingeschreven. Bij de beoordeling van het aantal processtukken dat in het register is
ingeschreven, moet rekening worden gehouden met het soort procedures dat binnen de bevoegdheid van de rechterlijke
instantie valt. Aangezien het aantal gedingvoerende partijen in het kader van rechtstreekse beroepen beperkt is  [verzoekende
partij, verwerende partij en eventuele interveniënt(en)], geschieden de betekeningen alleen aan die partijen. 

2| Elke neergelegde memorie (inclusief het verzoekschrift) moet in het register worden ingeschreven, in het procesdossier worden 
opgenomen, in voorkomend geval worden geregulariseerd en met een - soms gedetailleerde - oplegnota aan de kabinetten van 
de rechters worden meegedeeld, moet vervolgens eventueel worden vertaald en moet tot slot aan de partijen worden betekend.

3| Op 1 september 2016.

4| Wanneer een gedinginleidend verzoekschrift (dit geldt ook voor alle andere memories) niet aan bepaalde voorschriften voldoet, 
gaat de griffie over tot het herstel van de verzuimen daarin, zoals voorzien in de procedureregels. 

5| Het aantal verzoeken om vertrouwelijke behandeling geldt onverminderd het aantal gegevens in één of meer memories waarvoor 
om vertrouwelijke behandeling is verzocht.

6| Sedert 1 juli 2015, de datum waarop het nieuwe Reglement voor de procesvoering van het Gerecht in werking is getreden, worden 
bepaalde beslissingen die voorheen in de vorm van beschikkingen werden gegeven (schorsing/hervatting van de behandeling, 
voeging van zaken, interventie zonder vertrouwelijkheid door een lidstaat of een instelling), genomen in de vorm van eenvoudige 
beslissingen die in het procesdossier worden opgenomen.
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22. Wijze van neerlegging van de processtukken voor het Gerecht1

1|

8 118
1 637

Sinds 1 december 2018 is e-Curia in alle procedures bij het Gerecht het verplichte middel voor de communicatie met de vertegenwoordigers 
van de partijen (onverminderd de in het Reglement bepaalde uitzonderingen).
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XXII. Wijze van neerlegging van de processtukken voor het Gerecht1

1| Sinds 1 december 2018 is e-Curia in alle procedures bij het Gerecht het verplichte middel voor de communicatie met de 
vertegenwoordigers van de partijen (onverminderd de in het Reglement bepaalde uitzonderingen).

Jaarverslag 2020| Gerechtelijke werkzaamheden396



23. Aantal bladzijden dat via e-Curia is neergelegd (2016-2020)¹

2016 2017 2018 2019 2020 Gecumuleerd
Aantal bladzijden dat via e-Curia 

is neergelegd 
396 072 805 768 823 076 749 895 1 146 664 3 921 475

1| Voor het jaar 2016 omvatten de gegevens niet het aantal bladzijden van de gedinginleidende akten.
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XXIII. Aantal bladzijden dat via e-Curia is neergelegd (2016-2020)¹

1| Voor het jaar 2016 omvatten de gegevens niet het aantal bladzijden van de gedinginleidende akten.
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1| Overeenkomstig het Reglement voor de procesvoering (de artikelen 79 en 122) worden alle adviezen betreffende nieuwe beroepen en beslissingen 
waarbij een procedure wordt beëindigd, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

24. Bekendmakingen in het Publicatieblad van de Europese Unie (2016-2020)¹
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XXIV.    Bekendmakingen in het Publicatieblad van de Europese Unie (2016-2020)¹

1| Overeenkomstig het Reglement voor de procesvoering (de artikelen 79 en 122) worden alle adviezen betreffende nieuwe beroepen 
en beslissingen waarbij een procedure wordt beëindigd, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.
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25. Aantal bepleite zaken (2016-2020)

2016 2017 2018 2019 2020
Totaal 244 390 387 315 335
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XXV. Aantal bepleite zaken (2016-2020)
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I.  Wijzigingen in de samenstelling van het Gerecht 
in 2020

31 januari 2020 

Ian Stewart Forrester, rechter in het Gerecht sinds 7 oktober 2015, heeft op 31 januari 2020 zijn ambt 
neergelegd. 

25 februari 2020

Ingrida Labucka, rechter in het Gerecht sinds 12 mei 2004, heeft op 25 februari 2020 haar ambt neergelegd. 

6 oktober 2020

Jan Passer, rechter in het Gerecht sinds 19 september 2016, heeft zijn ambt neergelegd naar aanleiding van 
zijn indiensttreding als rechter in het Hof van Justitie op 6 oktober 2020.
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II. Protocollaire rangorde op 31 december 2020
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