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Redactionele signalen

40

De EER (Europese Economische Ruimte) berust op een
in 1992 gesloten overeenkomst tussen de lidstaten

van de EU en enkele andere tot de Europese Vrijhandels-
zone behorende landen. Oorspronkelijk zou de EER be-
staan uit de leden van de EG alsmede Finland, Liechten-
stein, Noorwegen, Oostenrijk, IJsland, Zweden en Zwitser-
land. Dat laatste land viel aanstonds af, omdat de bevolking
bij referendum toetreding tot de EER afwees. Finland,
Oostenrijk en Zweden traden in 1995 toe tot de EU, zodat
nog slechts drie niet-leden van de EU tot de leden van de
EER behoren en dat zijn kleine staatjes; Noorwegen, met
nog geen vijf miljoen inwoners is nog het grootste.
De EER is het stiefkind van de Europese integratie. Men
komt de aanduiding zo nu en dan nog wel tegen, bijv. in
arresten van hetHvJEU en ook in de Redactionele signalen
in het februarinummer van dit tijdschrift, maar grote be-
kendheid geniet zij niet.
Het vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapi-
taal geldt ook met en tussen de alleen aan de EER deelne-
mende landen en deze nemen ook deel aan andere activi-
teiten op economisch gebied, zoals de toepassing van het
mededingingsrecht. Zo kon men in een recent arrest van
het HvJ (10 februari 2011, C-26/09P) lezen dat een systeem
van verticale prijsbinding in strijd was met artikel 81 van
het EG-verdrag (nu VWEU art. 101) èn met artikel 53 van
de EER-overeenkomst.
Het verdient m.i. aanbeveling te onderzoeken of niet een
ruimer gebruik van de EER kan worden gemaakt. Ik geef
een voorbeeld. De toetreding tot het verdrag van Schengen
van de EU-lidstaten Bulgarije en Roemenië werd onlangs
uitgesteld omdat deze landen onvoldoende vorderingen
op het gebied van bestrijding van corruptie en criminaliteit
hebben gemaakt. Deze situatie zal in 2007, toen beide
landen tot de EU toetraden, ook (enmisschien nog sterker)
bestaan hebben. Zij had toen als een reden beschouwd
kunnenworden omdeze staten niet tot de EU, doch slechts
tot de EER toe te laten. Dat geldt temeer omdat het binnen
de perken houden van het aantal EU-lidstaten de bestuur-
baarheid van de Unie ten goede komt. Het op kwalitatieve
gronden voeren van een selectief toelatingsbeleid kan dit
streven ondersteunen.
Gedane zaken nemen geen keer, maar in de toekomst zou
de EU, bij de beoordeling van verzoeken om toetreding tot
de Unie, een dergelijk beleid kunnen voeren. De EER is
dan een geschikt instrument om niet-toegetreden landen
toch van de zegeningen van de gemeenschappelijkemarkt
te laten profiteren. Er zijn (algemeen bekende) goede
gronden om het lidmaatschap van IJsland voorshands tot

de EER te blijven beperken. Een EER-lidmaatschap van
Turkije zou waarschijnlijk op veel minder weerstand stui-
ten dan toelating van dat land tot de EU. Voor de overblijf-
selen van het voormalige Joegoslavië (met uitzondering
van Slovenië, sinds 2004 een lidstaat) geldt hetzelfde. Voor
al deze landen bestaan argumenten voor en tegen hun
toelating, maar als er substantiële tegenstand is, kan men
beter naar een minder omstreden oplossing omzien en ik
denk dat de EER die bieden kan.
Een selectiever toelatingsbeleid tot de EU dan tot dusverre
is gevoerd zou tevens het bestaansrecht van de EER belang-
rijk versterken. Is dat eenmaal het geval, dan wordt het
wellicht ook voor sommige huidige lidstaten van de EU
aantrekkelijk het lidmaatschap tot dat van de EER te beper-
ken. Artikel 50 van het EU-verdrag maakt het een lidstaat
mogelijk zich uit de EU terug te trekken, waarbij onder-
handeld kan worden over de betrekkingen tussen de Unie
en de ex-lidstaat. Het lidmaatschap van de EER kan dan
uitkomst bieden.
Hierop voortbordurend kan ik ook al een lidstaat noemen
die, op termijn, wellicht voor een dergelijke terugtrekking
uit deUnie en overgang naar de EER, in aanmerking komt.
Een grote politieke partij in Nederland heeft namelijk in
haar verkiezingsprogramma (van 2010) opgenomen:
‘Een andere aantasting van onze democratie heet Europese
Unie. Die gaat steeds meer lijken op de oude Sovjet-Unie.
[...] Het is een superstaat met vergaande bevoegdheden
zonder voldoende democratische controle. [...] Het EU-
nationalismemoet de kopworden ingedrukt. Economische
en monetaire samenwerking is prima, maar Nederland
als provincie van de Europese superstaat daar zit niemand
op te wachten.’
Als de invloed van die partij bij volgende verkiezingen nog
toeneemt en zij voor bovenstaand programmapunt een
meerderheid zou krijgen, dan zou de EER een aantrekkelijk
kader voor terugtrekking tot economische en monetaire
samenwerking kunnen bieden.
Ter vermijding van misverstand: het is geenszins mijn
bedoeling propaganda temaken voor de in de vorige alinea
geschetste gang van zaken. Dat niemand op een Europese
superstaat zou wachten is trouwens, nog afgezien van de
kreupele formulering, een zinloze stelling als men er niet
bij vertelt watmen onder ‘superstaat’ verstaat. Het uitgroei-
en van de EU tot een federatie van staten is voor sommigen
nog altijd een wenkend perspectief. Er bestaan nog enkele
ouderwetse supranationalisten, zoals ondergetekende.

M.R. Mok
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Netwerken en de europeanisering van
het toezicht

Prof. mr. A.J.C. de Moor-van Vugt*41

Deze bijdrage is gebaseerd op een voordracht voor de jaarlijkse

conferentie van de Onderzoekschool Ius Commune.1 In dit

stuk wordt de stelling verdedigd, dat er een patroon bestaat

bij de aanpak van het toezicht in de EU. In een aantal fasen

weet de EU de nationale autonomie op het gebied van toezicht

in te kapselen, totdat uiteindelijk toezicht en toezichtbeleid

volledig zijn overgenomen. In die aanpak spelen netwerken

een belangrijke rol. In wezen zijn zij Trojaanse paarden die

als vooruitgeschoven post van de EU de weg bereiden naar

een volledige europeanisering van het toezicht.

Inleiding

In het januarinummer van dit tijdschrift heeft Annetje
Ottow een analyse gegeven van de europeanisering van

het markttoezicht.2 Zij heeft daarbij gewezen op de be-
langrijke rol die de netwerken van nationale toezichthou-
ders spelen in het proces van harmonisatie en integratie
op de verschillende markten. Ottow concludeert onder
meer dat vanuit verschillende uitgangspunten een zekere
mate van europeanisering plaatsvindt, maar dat de in-
vloed van de nationale toezichthouders onverminderd
groot blijft. Zij signaleert daarbij dat de netwerken van
nationale toezichthouders in een vastere structuur opere-
ren. In een aantal gevallen wordt ook een ‘kop’ op de sa-
menwerkende toezichthouders gezet door de oprichting
van een agentschap, waarin de nationale toezichthouders
zijn vertegenwoordigd. Taken en bevoegdheden blijven
over het algemeen beperkt tot advisering. Er is echter
geen sprake van daadwerkelijke centrale aansturing door
‘euroregulators’, aldus Ottow.3

Deze bijdrage bouwt voort op deze conclusies en heeft
een wat provocerende inhoud. Het zijn observaties over
parallellen in de ontwikkelingen in het toezicht op ver-
schillende terreinen van het Europese beleid, ook buiten
het markttoezicht. Bij bestudering van uiteenlopende

terreinen als het milieu en het financieel toezicht in een
ander verband vielme op dat op onderdelen gelijksoortige
ontwikkelingen vallen te onderkennen op het gebied van
regulering, toezicht en handhaving. Deze ontwikkelingen
doen zich ook op andere beleidsterreinen voor, zoals het
landbouwbeleid of – zoals elders in dit nummer van SEW
is te lezen – de productveiligheid.4Daarbij spelen (infor-
mele) netwerken van nationale toezichthouders een be-
langrijke rol. Op het eerste gezicht kan hierdoor de natio-
nale invloed op de besluitvorming ten volle tot uitdruk-
king komen en helpen zij juist de nationale autonomie
zo veel mogelijk in stand te houden. Wanneer we echter
de ontwikkelingen door de jaren heen analyseren, zien
we een patroon dat leidt tot een sterke centralisering van
het toezicht op Europees niveau.
De begrippen ‘toezicht’ en ‘toezichthouder’ verdienen in
het verband van deze bijdrage nog enige toelichting.
Wanneer we deze termen in de Nederlandse bestuurs-
rechtelijke context bezien, dan heeft het begrip ‘toezicht’
twee betekenissen. Enerzijds gaat het om het toezicht
van het hogere bestuursniveau op het lagere niveau. Dan
wordt ook wel gesproken over bestuurlijk of interbestuur-
lijk toezicht. In deze betekenis is toezicht vergelijkbaar
met het toezicht dat de Commissie houdt op de lidstaten
in het kader van de uitvoering van het Unierecht. Ander-
zijds gaat het om toezicht door het bestuur op de naleving
van regels door burgers, ook wel aangeduid als nalevings-
toezicht. Deze vorm van toezicht oefent de Europese
Commissie uit in het kader van de naleving van de regels
van het mededingingsrecht. Het toezicht op de goede
werking van de markt – in het Engels wel aangeduid als
regulation – is een derde vorm van toezicht die in het
Nederlandse bestuursrechtelijke begrippenapparaat
moeilijker te vatten is. Het gaat dan namelijk om nale-
vingstoezicht, maar ook om het reguleren van de markt
door middel van regelgeving en individuele besluiten.
Daarom wordt voor dit type toezicht ook wel de term
‘markttoezicht’ gebruikt. De toezichthouder wordt dan
aangeduid als marktmeester, een term die mijns inziens

Prof. mr. A.J.C. de Moor-van Vugt is hoogleraar Bestuursrecht aan de UvA, verbonden aan het Centrum voor Energievraagstukken en aan het
Amsterdam Center for Law and Economics aldaar, en redacteur van dit tijdschrift.

*

Workshop Networks: a New Power in Europe? The Role of Transnational Networks in Judicial Protection and Law Enforcement, program Judicial
Protection and Law Enforcement, Ius Commune Conference 2010 te Leuven, 26 november 2010.

1

Annetje Ottow, ‘Europeanisering van het markttoezicht’, SEW 2011-1, p. 3-17.2
A.w., p. 14-15.3
Zie de bijdrage van J.J.C. Polak, ‘Informele samenwerking: wondermiddel voor betere handhaving?’.4
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nog het dichtst bij de Engelse aanduiding regulator komt.5

In deze bijdrage worden de begrippen ‘toezicht’ en ‘toe-
zichthouder’ gebruikt in de betekenis van nalevingstoezicht
en markttoezicht. Waar het begrip ‘toezicht’ wordt ge-
bruikt, worden daaronder in deze bijdrage beide betekenis-
sen gevat. Alleen als het voor een beter begrip noodzakelijk
is, wordt een onderscheid aangebracht.
Hierna passeren ter illustratie van mijn uitgangspunt de
ontwikkelingen op slechts enkele beleidsterreinen de revue,
te weten het milieu, de financiële markten en de energie.
Het zijn alle drie terreinen waarop in een redelijk snel
tempo de Europese invloed op het toezicht is toegenomen,
terwijl ze anderzijds zeer verschillend van aard zijn. Het
milieubeleid is sterk verbonden met plaatselijke omstan-
digheden en heeft niet het karakter van marktregulering.
De beide andere terreinen betreffen bij uitstekmarktregu-
lering, maar de mate van regulering c.q. liberalisering op
diemarkten verschilt. Terwijl de energiemarkt nog op gang
moet komen enmonopolies de hoofdregel vormden, is de
financiëlemarkt het schoolvoorbeeld van een aanvankelijk
weinig gereguleerde, vrije markt. Ondanks hun uiteenlo-
pende karakter zijn er in de aanpak van deze terreinen
vanuit de EU vergelijkbare stappen genomen.

Verschillende beleidsterreinen, parallelle
ontwikkelingen

Milieubeleid

Binnen het Europese milieubeleid speelt het netwerk
IMPEL een belangrijke rol. Dit netwerk is in 1991 ontstaan
op initiatief van het toenmalige Nederlandse voorzitter-
schap. Uit onderzoek bleek destijds dat hetmet de naleving
van hetmilieurecht niet goedwas gesteld. Hetmilieubeleid
was in 1973 – toen nog zonder basis in het EG-Verdrag –
tot ontwikkeling gekomen met het eerste Milieu Actie
Programma.6 In een kleine twintig jaar waren er bijna
tweehonderd regelingen tot stand gekomen, over milieu-
normen (emissies, kwaliteit van water en lucht, gevaarlijke
(afval)stoffen), bescherming van planten en dieren, enz.7

In 1990 verscheen een studie over de invloed op hetmilieu
van de totstandkoming van de interne markt en de te ver-
wachten economische groei.8De conclusies sloegen in als
een bom: het rapport zette grote vraagtekens bij de effecten

van de verwachte economische ontwikkelingen op het
milieu. Het rapport was tot stand gekomen op basis van
een initiatief van de Europese Commissie, maar de Com-
missie weigerde het te publiceren als een officieel EG-
rapport.9

Uiteindelijk leidde het rapport wel tot nadere initiatieven
om milieumaatregelen te nemen. Ook op het gebied van
de handhaving wilde de Commissie stappen zetten. Lidsta-
ten waren echter niet bereid om controle door de Commis-
sie, laat staanmilieu-inspecties, te accepteren. Op initiatief
van Nederland werd een vergelijkend onderzoek gedaan
naar de ervaringenmet handhaving in de lidstaten. Daarop
werd een netwerk van nationale milieu-inspecties opge-
richt.10Hierin werden kennis en ervaring uitgewisseld over
alle (technische en juridische) aspecten van de handhaving
van het milieurecht, aangevuld met de ontwikkeling van
een gemeenschappelijke aanpak van handhavingsvraag-
stukken.
Bij het VijfdeMilieu Actie Programma kwam de Commis-
sie tot de bedroevende conclusie dat ondanks alle richtlij-
nen het milieu er alleen maar slechter aan toe was. De
Commissie nam daarom een aantal maatregelen, waaron-
der het inschakelen van het netwerk als ‘dialogue group’,
ter uitwisseling van informatie en als vraagbaak voor natio-
nale autoriteiten.11 Er werd ingezet op een betere uitvoering,
maar de handhaving op nationaal niveau bleef nog steeds
achter.12 Het Hof had kort daarvoor de mogelijkheid ge-
opend voor de Commissie om eisen te gaan stellen aan de
handhaving door lidstaten. In deGriekse maïs-zaak oordeel-
de het Hof dat handhaving een sequeel is van uitvoering
(en dus geen aparte rechtsbasis behoeft) en dat lidstaten
op grond van de gemeenschapstrouw verplicht zijn de
naleving van EG-regels te handhaven.13

De ‘dialogue group’ IMPEL werd vervolgens door de Com-
missie gebruikt om eisen op te stellen voor de milieu-in-
specties van de lidstaten. De Commissie werd medevoor-
zitter en het netwerk werd ingekapseld in de communau-
taire structuren.14 Binnen IMPEL spelen zich sindsdien
de voorstadia van de voorbereiding van nieuwe commu-
nautaire regelgeving af, zoals rechtsvergelijkende studies.
Daarnaast richt het netwerk zich ook op protocollering van
toezichthandelingen.15Deze protocollen zijn niet bindend
voor de deelnemers, maar leiden de facto wel tot een vorm
van commitment, ook al omdat ze worden gehanteerd bij
de vrijwillige audits die door IMPEL-leden van tijd tot tijd

A. Ottow, De markt meester? (oratie Utrecht), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2009.5
Zie PbEG 1973, C 112. Een rechtstreekse basis voor het milieubeleid in het EG-Verdrag werd midden jaren tachtig verwezenlijkt (thans Titel XX
VWEU).

6

Zie voor een chronologisch overzicht het digitale ‘Handboek Implementatie milieubeleid EU in Nederland’, hoofdstuk 16. Zie <www.eu-milieube-
leid.nl/ch16.html>.

7

‘1992’ The Environmental Dimension. Task Force Report on the Environment and the Internal Market, te vinden op <http://aei.pitt.edu/6016/>.8
Zie over de gang van zaken destijds Randall Baker (ed.), Environmental Law and Policy in the European Union and the United States, Westport:
Greenwood Press 1997, p. 87-88.

9

Het zogenoemde Chester network, naar de plaats van oprichting. Zie <http://impel.eu/about/history>.10
‘Towards Sustainability’, the European Community Programme of policy and action in relation to the environment and sustainable development,
(better known as The Fifth EC Environmental Action Programme), PbEG 1993, C 138/5, p. 80.

11

Implementing Community Environmental Law, COM(96)500 fin. Zie voor dit alles mijn artikel ‘Europese criteria voor milieutoezicht’, in: Rob van
Gestel en Philip Eijlander (red.), Domeinconflicten tussen Europees en nationaal toezicht, Den Haag: Boom 2006, p. 173-192.

12

HvJ EG 21 september 1989, zaak 68/88 (Commissie/Griekenland), Jur. 1989, p. 2965.13
Dat bleek bijvoorbeeld uit het feit dat plaats werd geboden aan IMPEL op de EG-website, destijds <http://europa.eu.int/comm/environment/impel>.14
Zie bijvoorbeeld de producten van het IMPEL-netwerk, zoals het IMPEL Reference Book for Environmental Inspection, June 1999.15

– 95 –

S
E

W
-

N
U

M
M

E
R

3
•

M
A

A
R

T
2
0
1
1



over enweer worden uitgevoerd.16Zij zijn een instrument
met behulp waarvan de IMPEL-leden de toezichtinspan-
ningen van de lidstaten en aspirant-lidstaten aan een
audit onderwerpen.17 Op grond van de resultaten van de
audit worden verbeterpunten geformuleerd.18

Deze protocollen hebben als basis gediend voor het ont-
werp van richtsnoeren die werden vastgelegd in een
aanbeveling van de Raad en het Europees Parlement: de
minimumeisen voor milieu-inspectie.19 De lidstaten
worden op grond daarvan geacht te zorgen voor regelma-
tige en geplande controles opmilieugebied. Dit betekent
dat zij inspectieprogramma’smoeten opstellen, on-sitecon-
troles uitvoeren en daarvan achteraf verslag doen aan de
Commissie.20

Op basis van de IMPEL-protocollen en de minimumcri-
teria is de professionalisering in sommige landen welis-
waar op gang gekomen, maar de Commissie is ontevre-
den gebleven over de mate waarin lidstaten de aanbeve-
ling daadwerkelijk opvolgen.21De volgende stap is om de
richtsnoeren om te zetten in specifieke inspectieverplich-
tingen in richtlijnen, bijvoorbeeld de eis dat bepaalde ty-
pen installaties minstens eenmaal per jaar voor inspectie
worden bezocht, zoals in de Post Seveso-II richtlijn is
gebeurd.22De IPPC-richtlijn wordt binnenkort aangepast,
zodat lidstaten op basis van een risicoprofiel het aantal
inspecties per jaarmoeten vaststellen,met eenminimum
van één jaar voor grote en drie jaar voor kleinere installa-
ties.23

IMPEL is intussen los komen te staan van de Commissie
en heeft zich omgevormd van een informeel netwerk tot
een vereniging.24 De Commissie en IMPEL hebben een
Memorandum of Understanding getekend, waarin de
Commissie fondsen toezegt voor het werk van IMPEL
en er zijn afspraken gemaakt over de samenwerking. Zo
zal de Commissie betrokken zijn bij het opstellen van
het werkprogramma en kan zij als waarnemer deelnemen
aan bijeenkomsten.25

Parallel aan de hiervoor geschetste ontwikkelingen is er
nog een ander traject om de handhaving van het milieu-
recht te verbeteren nl. door middel van het Europees

Milieuagentschap (EMA), dat in 1990 werd opgericht.26

Het agentschap dient een vergelijkbaar doel als het
IMPEL-netwerk: het bevorderen van samenwerking, in-
formatie-uitwisseling, bewustwording, stroomlijning,
harmonisatie van beleid en van handhavingsmaatrege-
len.27 In het kader van EMA functioneert Eionet, een sa-
menwerkingsverband vannationalemilieuagentschappen
en ministeries op het gebied van dataverzameling en in-
formatie-uitwisseling.28 Op basis daarvan heeft EMA
databases tot stand gebracht, met behulp waarvan EMA
beleidsadviezen uitbrengt aan de lidstaten ter ondersteu-
ning van hun milieubeleid. Deze adviezen zijn niet bin-
dend. In die zin verschilt EMA van andere agentschappen,
die een veel sterkere rol spelen bij het beïnvloeden van
de nationale besluitvorming inzake toezicht. Een agent-
schap als ACER, dat hierna aan bod komt, heeft op grond
van Europese richtlijnen ook beslissingsbevoegdheden
wanneer lidstaten er onderling niet uitkomen. EMA kan
dit niet, maar de invloed van dit agentschap moet niet
worden onderschat. EMA speelt een sterke rol in de be-
vordering van transparantie: op grond van beschikbare
data kan precies worden aangeduid waar nog verbetering
noodzakelijk is. Het netwerk van milieuwatchers van
Eionet biedt vervolgens de expertise om aan te geven hoe
bepaalde problemen het best kunnenworden aangepakt.
Deze structuren boden de mogelijkheid om ook op het
gebied van regelgeving striktere eisen te gaan stellen.
Lidstaten werden verplicht om tot het opleggen van be-
paalde sancties over te gaan in geval van overtreding van
bepalingen van milieuregelgeving. Er wordt op grond
van de lijn uit het Griekse maïs-arrest niet alleen geëist
dat lidstaten passende en evenredige sancties vaststellen
en opleggen,maar ook dat bepaalde soortenmaatregelen
worden genomen als reactie op niet-naleving.29 Zelfs is
het voorschrijven van bepaalde strafrechtelijke sancties
(mede vanwege aanpassingen in de verdragen) geen taboe
meer. Richtlijnen verplichten de lidstaten in hun natio-
nale wetgeving strafrechtelijke sancties voor bepaalde,

IRI – IMPEL Review Initiative, te vinden op <http://impel.eu>.16
Zie <http://impel.eu/>.17
‘DOING THE RIGHT THINGS II’ Step-by-step guidance book for planning of environmental inspection, IMPEL November 2008.18
Aanbeveling betreffende minimumcriteria voor milieu-inspecties in de lidstaten 2001/331/EG, PbEG 2001, L 118/41.19
Zie voor een uitgebreide analyse van deze eisen mijn preadvies ‘Europese criteria voor milieutoezicht’, in: G.A. Biezeveld e.a., Handhaving van
milieurecht vanuit Europees perspectief (Publicaties van de Vereniging voor Milieurecht 2003-3), Den Haag: 2003, p. 85-104.

20

Mededeling over de toetsing van Aanbeveling 2001/331/EG betreffende minimumcriteria voor milieu-inspecties in de lidstaten, COM(2007)707
def.

21

Zie artikel 18 Richtlijn 96/82/EG betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken,
PbEG 1997, L 10, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2003/105/EG, PbEU 2003, L 345.

22

Zie voor het voornemen COM(2007)707 def., p. 9. De IPPC-richtlijn wordt in die zin gewijzigd, zie Standpunt (EU) nr. 1/2010 van de Raad in
eerste lezing met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake industriële emissies (geïntegreerde
preventie en bestrijding van verontreiniging) (herschikking), PbEU 2010, C 107, artikel 23.

23

Sinds 2008. Zie <http://impel.eu/about/history>.24
Te vinden via <http://impel.eu/wp-content/uploads/2010/01/MoU-EU-IMPEL.pdf>.25
Verordening (EEG) nr. 1210/90 inzake de oprichting van het EuropeesMilieuagentschap en het Europeesmilieuobservatie- en -informatienetwerk,
PbEG 1990, L 120.

26

Zie artikel 2 van de oprichtingsverordening, zoals gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 401/2009 inzake het Europees Milieuagentschap en het
Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk, en de website <www.eea.europa.eu/nl>.

27

European Environment Information and Observation Network.28
Zo wordt in de verordening inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten geëist dat bij invoer van beschermde soorten,
deze in beslag worden genomen en verbeurd verklaard. Verordening (EG) nr. 338/97 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en
plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer, PbEG 1997, L 61, artikel 16, zoals gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 398/2009.

29
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ernstige milieuovertredingen op te nemen.30 Als lidstaten
deze sancties niet toepassen kan de Commissie via het
instrument van de inbreukprocedure een in haar ogen laks
handhavingsbeleid aanpakken.31

De EU-beïnvloeding van toezicht en handhaving op het
gebied van het milieubeleid heeft geleidelijk aan gestalte
gekregen. Daarbij hebben netwerken een belangrijke rol
gespeeld. Het netwerk dat via EMA tot stand is gekomen,
speelt een belangrijke rol bij de vormgeving van het beleid.
Het IMPEL-netwerk is door de Commissie gebruikt als
hefboom omdeweerstand van lidstaten tegen EU-bemoei-
enis geleidelijk aan te doen afnemen. Daartoe is het net-
werk voorzichtig omarmd en ingekapseld in EU-structuren.
Door zich te baseren op het voorwerk binnen IMPEL, de
best practices en richtlijnen, was consensus over de inhoud
van de maatregelen gemakkelijker te bereiken. Enkel over
de vorm (bindend of niet) moest nog worden gediscus-
sieerd in het kader van het EU-regelgevingsproces.32 Het
resultaat is een verregaande invloed op het toezicht op de
naleving van milieuregels.

Financiële markten

Op dit terrein is de netwerkstructuur erg belangrijk, niet
alleen voor het toezicht, maar ook voor de beleidsvorming
en de voorbereiding van regelgeving. Ook de regulering
van de financiële markten is gestart aan het begin van de
jaren negentig, toen de interne markt tot stand werd ge-
bracht. Aanvankelijk was de regulering vooral gericht op
het beslechten van eventuele barrières voor het vrij verkeer
van diensten en kapitaal.33

In 1998 bereidde de Commissie maatregelen voor, die
waren gericht op de totstandbrenging van Europese kapi-
taalmarkten, alsmede op de opheffing van de resterende
belemmeringen voor de grensoverschrijdende financiële
dienstverlening aan particulieren.34 Daarnaast pleitte de
Commissie voor andere wetgevingstechnieken om zo de
toezichtregels sneller aan de veranderende marktomstan-
digheden aan te passen. Ook was er aandacht voor de ten-
uitvoerlegging door de lidstaten. Enerzijds werd ingezet
op een strikter toezicht door de Commissie en anderzijds
werden maatregelen voorgesteld om te komen tot een on-
dubbelzinniger en eenvormiger interpretatie van de EU-

wetgeving. Het systeem van nationaal toezicht werkt in de
hand dat uiteenlopende interpretaties ontstaan. De Com-
missie zocht dat te voorkomen door het opzetten van een
samenwerking tussen de toezichthoudende autoriteiten
van de lidstaten en door interpretatievemededelingen van
de Commissie. Het systematisch werkenmet een netwerk
van nationale toezichthouders dat we hiervoor al zagen,
werd daarmee ook in het financieel toezicht een onderdeel
van het beleid. Ook het element van bevordering van de
verbreiding van de beste praktijken op toezichtgebied werd
geïntroduceerd en daarbij werd verwezen naar bestaande
netwerkorganisaties zoals die van de Europese beursmake-
laars (FESCO). Deze voorstellen werden verder uitgewerkt
in het actieplan van 1999.35

De aanpassingen leidden in 2002 onder meer tot het be-
kende Lamfalussy-systeem,met zijn vier niveaus van regu-
lering.36 De kaderbeginselen zoals geformuleerd door het
EP en de Raad worden op niveau 2 nader uitgewerkt in
technische uitvoeringsmaatregelen van de Commissie, die
daarvoor de comitologieprocedure toepast en bij de voor-
bereiding advies inwint van het bevoegde comité op ni-
veau 3.37 Deze comités zijn netwerkstructuren en zijn sa-
mengesteld uit vertegenwoordigers van de nationale toe-
zichthoudende autoriteiten.38Genoemde niveau 3-comités
hebben verder een belangrijke rol bij de consequente en
eenvormige uitvoering van EU-richtlijnen: zij moeten bij-
dragen tot een efficiëntere samenwerking tussen de natio-
nale toezichthouders en tot convergentie van de toezicht-
praktijken. Zij formuleren richtsnoeren en aanbevelingen
voor de uitvoering door de nationale autoriteiten. Op niveau
4 ziet de Commissie toe op de naleving van het vastgestelde
regelingsconstruct.39Uit het Lamfalussy-rapport blijkt dat
bij de voorstellen sterk is voortgebouwd op de bestaande
samenwerkingverbanden tussen de lidstaten. De commis-
sie van Wijze Mannen ziet in coördinatie en commitment
een belangrijke bouwsteen voor het welslagen van de ver-
betering van het toezicht op de financiële markten.40

Zo zijn er de Richtlijn 2008/99 inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht (PbEU 2008, L 328) en de Richtlijn 2009/123
inzake verontreiniging vanaf schepen (PbEU 2009, L 280). Eerdere pogingen van de Commissie om een dergelijke richtlijn tot stand te brengen

30

strandden vanwege het ontbreken van een correcte rechtsbasis voor bepaalde maatregelen. Zie HvJ EG 13 september 2005, zaak C-176/03, Jur. 2005,
p. I-7879, AB 2005, 435, en HvJ EG 23 oktober 2007, zaak C-440/05, Jur. 2007, p. I-9097, AB 2008, 47, beide m.nt. dzz.
Zie over de inbreukprocedure S. van der Jeught en T. Joris, ‘Tien jaar financiële sancties in de Europese inbreukprocedure ex artikel 260 lid 2 VWEU.
Tijd voor een stand van zaken’, SEW 2010-11, p. 432-446.

31

Het aanvankelijke voorstel voor een richtlijn over minimumeisen aan milieu-inspecties werd niet ondersteund.32
Richtlijn 93/22/EEG betreffende het verrichten van diensten op het gebied van beleggingen in effecten (PbEG 1993, L 141) en Richtlijn 93/6/EEG
inzake de kapitaaltoereikendheid van beleggingsondernemingen en kredietinstellingen (PbEG 1993, L 141).

33

Mededeling ‘Opzetten van een actiekader voor financiële diensten’, COM(1998)625 def.34
Mededeling van de Commissie – Tenuitvoerlegging van het kader voor financiële markten: een actieplan. COM(1999)232 def.35
Alexandre Lamfalussy (voorzitter), ‘Final Report of the Committee of Wise Men on the Regulation of European Securities Markets’, Brussel, 15 fe-
bruari 2001. Zie voor een bespreking B.J. Drijber, ‘Europese effectenwetgeving in een institutionele voortrekkersrol’, SEW 2003-4, p. 114-121.

36

De regelgevende niveau 2-comités zijn het Europees Comité voor het bankwezen, het Europees Comité voor verzekeringen en bedrijfspensioenen,
en het Europees Comité voor het effectenbedrijf. Zij worden geleid door de Europese Commissie en bestaan uit hoge ambtenaren van de nationale
ministeries van financiën.

37

Het zijn het Comité van Europese bankentoezichthouders (CEBT), het Comité van Europese toezichthouders op verzekeringen en bedrijfspensioenen
(CETVB) en het Comité van Europese effectenregelgevers (CEER). Zij zijn ingesteld bij Besluit van respectievelijk 5 november 2003 (2004/5/EG:
CEBT en 2004/6/EG: CETVB) en 6 juni 2001 (2001/527/EG: CEER). Engelse afkortingen: CEBS, CEIOPS en CESR.

38

Final Report of the Committee of Wise Men on the Regulation of European Securities Markets, p. 6 geeft een mooi plaatje hiervan.39
Zie bijvoorbeeld p. 37-38 van het rapport, waar wordt gesteld dat de betrokken toezichthouders ook moeten kunnen leveren wat zij afspreken.40
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Toch wilde het niet zo vlotten met de coördinatie tussen
de nationale toezichthouders.41Daaromdeed de Commis-
sie voorstellen om de niveau 3-comités meer resultaats-
verplichtingen op te leggen. Dit gebeurde in de vorm van
verplichtingen om verantwoording af te leggen voor het
gevoerde beleid aan het EP en de Commissie. Lidstaten
die in de comités genomen (niet-bindende) besluiten niet
wensten uit te voeren of afwijkende richtsnoeren hanteer-
den, werden door de Commissie onder druk gezet. Net
als bij de milieuregelgeving werd in bepaalde richtlijnen
aangegeven over welke bevoegdheden toezichthouders
ten minste moeten beschikken ten behoeve van een
goede uitvoering van het gemeenschapsrecht. Dit zien
we in de effectenwetgeving en in de herziene Banken-
richtlijn uit 2006. Niet alle toezichthouders beschikten
volgens deCommissie over adequate (minimum)bevoegd-
heden en instrumenten (met inbegrip van sancties). Ook
hier werd vastgesteld dat de reikwijdte van de sanctiebe-
voegdheden en de straffen sterk uiteenliepen. In de ka-
derregels van niveau 1 zoumoeten worden geregeld, hoe
de bevoegdheden van toezichthouders moesten worden
versterkt en uitgebreid.42

Niet alleen het nationale toezichtmoest worden verbeterd,
ook de interstatelijke samenwerking tussen de home-state-
en host-toezichthouders had versterking nodig. Daarvoor
werden de zogenoemde ‘colleges’ geïntroduceerd. Dit
zijn clusters van nationale toezichthouders die bevoegd
zijn voor de verschillende Europese vestigingen van één
financiële onderneming. Binnen het college moeten de
toezichthouders afspraken maken over het te voeren be-
leid en over de aanpak van eventuele risico’s.43

De centraliserende tendens die was ingezet, is nog eens
versterkt door het wereldwijd ineenstorten van de finan-
ciële markten. Als reactie daarop werden de bevoegdhe-
den van de niveau 3-comités in 2009 versterkt.44 De
nieuwe herziening van de Bankenrichtlijn verplichtte
vervolgens in september 2009 tot het vormen van de
eerdergenoemde colleges van toezichthouders.45 De
aanpassingen van het financieel toezicht in de EU in 2010
laten zien dat de EUnogmeer inzet op een sterke centra-
lisatie van het toezicht.46 Er zijn drie nieuwe Europese
toezichthoudende autoriteiten, te weten de Europese
Bankautoriteit, de Europese Autoriteit voor verzekeringen
en bedrijfspensioenen, en de Europese Autoriteit Effecten

en Markten.47 Deze drie gezusters zullen niet alleen ver-
antwoordelijk zijn voor coördinatie en samenwerking,
maar krijgen ook bevoegdheden tot het nemen van bin-
dende, individuele besluiten en wel op het terrein van
consistente toepassing van het Unierecht, maatregelen
in noodsituaties en schikking van conflicten tussen be-
voegde autoriteiten. De drie gezusters krijgen echter geen
zelfstandige regelgevende bevoegdheid.48 Voorstellen
voor geharmoniseerde technische regelgevingsnormen,
die moeten leiden tot een ‘single rule book’, moeten wor-
den bevestigd door de Commissie om rechtskracht te
verkrijgen.
De drie toezichthoudende autoriteiten vormen de bouw-
stenen van het Europees Systeem voor Financieel Toe-
zicht, samen met de bevoegde autoriteiten van de lidsta-
ten, de Commissie en het – eveneens nieuwe – Europees
Comité voor systeemrisico’s. Dit laatste comité houdt
zich bezig met het macroprudentieel toezicht en heeft
eveneens een netwerkstructuur: alle nationale toezicht-
houders zijn vertegenwoordigd, alsmede de ECB en de
Commissie.
Over het functioneren van de nieuwe structuur valt nog
weinig op temerken.Wel kan worden geconcludeerd dat
Europa in acht jaar tijd een vrij ingewikkeld toezichtsys-
teem in het leven heeft geroepen. We zien hier een ver-
snelde centralisering van het Europese toezicht, waarbij
de Europese toezichthoudende autoriteiten de handelwij-
ze van de nationale autoriteiten voor een belangrijk deel
kunnen voorschrijven. De samenwerking is, zoals Ottow
al opmerkte in haar artikel in SEW, opgenomen in een
vaste netwerkstructuur en beslissingsbevoegdheden zijn
in bepaalde gevallen naar het Europese niveau getild. De
institutionele inkadering wordt versterkt door opname
van de niveau 3-comités in de nieuwe drie Europese toe-
zichthouders. In regelgeving is opgenomen dat nationale
toezichthouders over minimumbevoegdheden moeten
beschikken.

Energiebeleid

Centralisering van het toezicht valt ook op de energie-
markt waar te nemen en ook hier is sprake van een ver-
snelde ontwikkeling. Het netwerk dat hier een grote rol
speelt is de Europese Groep van regelgevende instanties

Mededeling van de Commissie, Evaluatie van de Lamfalussy-procedure. Bevorderen van de toezichtconvergentie, COM(2007)727 def.41
Zie voor een overzicht van de bevoegdheden van de toezichthouders op grond van de Prospectusrichtlijn en de RichtlijnMarktmisbruik het rapport
van het Review Panel van CEER (CESR), CESR/07-334b. De toezichtbevoegdheden, toezichtpraktijk en sancties op grond van de MiFID-richtlijn
zijn te vinden in CESR/08-220.

42

Conclusies ECOFIN 10 juni 2009, 10862/09, ECOFIN 434.43
Besluiten van de Europese Commissie van 23 januari 2009: 2009/77, 78 en 79/EG, PbEU 2009, L 25/18.44
Zie artikel 131a van Richtlijn 2009/111/EG van 16 september 2009, ingevoegd bij de herziening van de kapitaalvereistenrichtlijnen (CDR)
2006/48/EG en 2006/49/EG. De eerdere richtlijnen verplichtten tot nauwe samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten in geval van grens-

45

overschrijdende financiële instellingen, maar zelfs schriftelijke afspraken over de coördinatie bleven optioneel (zie bijvoorbeeld de artikelen 131-
132 Richtlijn 2006/48/EG, PbEU 2006, L 177/1, 30 juni 2006).
Persverklaring van de Raad van de Europese Unie, Brussel, 17 november 2010, 16452/10, ‘Financial Supervision: Council adopts legal texts
establishing the European Systemic Risk Board and three new supervisory authorities’.

46

Verordening (EU) nr. 1093/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), PbEU 2010, L 331,
(European Banking Authority (EBA)). Verordening (EU) nr. 1094/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese

47

Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen), PbEU 2010, L 331 (European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)).
Verordening (EU) nr. 1095/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten),
PbEU 2010, L 331 European Securities and Markets Authority (ESMA).
De oude toezichthoudende en adviserende comités van niveau 3 (CEBT, CETVB en CEER) worden dus niet omhooggetild naar het regelgevende
niveau 2; regelgeving blijft het prerogatief van de Commissie. Zie H. van Meerten en A.T. Ottow, ‘The proposals for the European Supervisory
Authorities (ESAs): the right (legal) way forward?’, Tijdschrift voor Financieel Recht 2010, 1-2, p. 5-16, met name p. 14.

48
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voor elektriciteit en gas (EGREG), die op zijn beurt weer
nauw gelieerd is aan de Council of European Energy Regu-
lators (CEER), een vereniging van nationale regulerende
instanties (nri’s).
Zoals hiervoor al bleek, is bij de voorbereiding van de in-
terne markt de alarmklok geluid vanwege de invloed van
de economische groei op de kwaliteit van het milieu. Op
het gebied van de energievoorziening zienwe dat het beleid
niet alleen was gericht op voldoende grondstoffen voor de
energieproductie, zoals kolen, maar ook duurzaamheid,
betaalbaarheid en betrouwbaarheid van de energievoorzie-
ning.49 Daarnaast speelde de kwestie van een eerlijke
concurrentie bij opwekking en distributie van energie. De
eerste richtlijn uit 1990 betrof de doorvoer van elektriciteit
via de hoofdnetten. 50DeCommissie initieerde in die jaren
een structuur van informele samenwerking in de vorm
van overlegstructuren, die zijn blijven bestaan en nu be-
kend staan als de Florence en Madrid Forums.51 Deze fo-
rums zijn in eerste instantie opgericht om de ervaringen
met de Eerste Elektriciteitsrichtlijn te delen.52Bij de forums
zijn alle partijen in de energiesector betrokken: niet alleen
de overheid, maar ook bedrijven. In de praktijk fungeren
ze vooral als ontmoetingspunt en ter voorbereiding van
richtsnoeren en nieuw beleid. De ontmoetingen op deze
forums leidden weer tot de vereniging van nationale toe-
zichthouders CEER. Deze werd in 2000 opgerichtmet het
oog op de dialoog tussen toezichthouders onderling en op
de samenwerking met de Commissie.53 In CEER werken
toezichthouders vrijwillig samen om, zoals hun website
zegt, de rechten van consumenten te beschermen en het
ontstaan van een interne en duurzame energiemarkt te
bevorderen.
Met het streven naar liberalisering ontstond ook de nood-
zaak om deze liberalisering te begeleiden en erop toe te
zien dat lidstaten niet zouden vasthouden aanmonopolies.
Een probleem daarbij was dat het meestal ging om staats-
monopolies. De toezichthouder was over het algemeen
nauw verbondenmet de regering, als het al niet deMinister
van Economische Zaken zelf was die optrad als toezicht-
houder.
In de Tweede Elektriciteitsrichtlijn uit 2003 is daarom
opgenomen dat lidstaten nri’s instellen. Deze instanties,
in Nederland de Energiekamer namens de NMa, zijn met
verschillende toezichttaken belast.54 Het gaat daarbij om

een mix van regulering en toezicht. Een belangrijke taak
is de vaststelling en/of goedkeuring van de transport- en
distributietarieven. Verdermoeten zij zorgen dat de balan-
ceringstarieven niet-discriminerend zijn en een correcte
weerspiegeling van de kosten vormen.55 In de richtlijn zijn
nog weinig bepalingen te vinden over sanctiebevoegdhe-
den. Wel moeten de lidstaten bijvoorbeeld passende be-
stuursrechtelijke of strafrechtelijke maatregelen nemen
als de vertrouwelijkheidsverplichtingen uit de richtlijn niet
in acht zijn genomen.56

In diezelfde tijd stelde de Commissie ook een samenwer-
kingsorgaan in, waarin de nri’s hun beleid op elkaar
moeten afstemmen.57 Dit is EGREG, een netwerk van
vertegenwoordigers van de nri’s, dat voortbouwt op CEER.
BinnenCEERworden de adviezen en besluiten vanEGREG
voorbereid. EGREG moet de consistente toepassing van
de Europese regels bevorderen en speelt een belangrijke
rol als het gaat om beleidsvoorbereiding. EGREG doet
bijvoorbeeld onderzoek naar de wijze waarop de Europese
regelgeving in de lidstaten wordt toegepast, identificeert
knelpunten en doet voorstellen om deze aan te pakken.58

We zien hier dat de Commissie in eerste instantie een in-
formele netwerkstructuur opricht, deze vervolgens uit-
bouwt en gebruikt als basis voor een verdergaande centra-
lisering van regulering en toezicht. Toen bleek dat ondanks
de maatregelen die in het kader van de Tweede Elektrici-
teitsrichtlijn waren getroffen, toch grote verschillen bleven
bestaan tussen de lidstaten, was de analyse dat – gelet op
de hiervoor aangestipte belangenverstrengeling binnen de
staat – een grote afstand nodig was tussen de nri en de
regering.59 In de nieuwe Elektriciteitsrichtlijn van 2009
wordt daarnaast gesteld dat de doeltreffendheid van regu-
lering vaak wordt belemmerd door de ontoereikendheid
van de beslissingsmacht van nri’s. De EU heeft daarom
ingezet op verdere harmonisering van de bevoegdheden
en een grote onafhankelijkheid van de nationale energie-
regulators.60

Dit is gebeurd In het Derde Energiepakket. Daarin worden
eisen gesteld aan de positie van de nri’s ten opzichte van
de staat en aan hun bevoegdheden. Ten opzichte van de
Tweede Elektriciteitsrichtlijn zijn de eisen die de EU stelt
aan het bevoegdhedenpakket van de nri’s veel verdergaand.
In artikel 37 lid 4 van de Derde Elektriciteitsrichtlijn is
opgenomen dat zij bindende besluiten voor elektriciteits-

Zie de conclusies van de Europese Raad op Rhodos, Bull. EG 12-1988.49
Richtlijn 90/547/EEG betreffende de doorvoer van elektriciteit via de hoofdnetten, PbEG 1990, L 313.50
Respectievelijk elektriciteit en gas.51
Richtlijn 96/92/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit, PbEG 1996, L 27. Zie de notulen van de eerste
meeting in 1998 op <http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_electricity_florence_en.htm>.

52

Zie Leigh Hancher en Adrienne de Hautecloque, Manufacturing the EU Energy Markets: The Current Dynamics of Regulatory Practice, EUI
Working Papers, RSCAS 2010/01.

53

Richtlijn 2003/54/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de internemarkt voor elektriciteit en houdende intrekking van Richtlijn 96/92/EG,
PbEG 2003, L 176 (Tweede Elektriciteitsrichtlijn).

54

Tweede Elektriciteitsrichtlijn, considerans punt 17 en 18.55
Artikel 23 lid 9 Tweede Elektriciteitsrichtlijn.56
Zie het Besluit 2003/796/EG van de Commissie tot oprichting van de Europese groep van regelgevende instanties voor elektriciteit en gas, PbEU
2003, L 296/34.

57

Zie bijvoorbeeld Compliance with Regulation 1228/2003 and Congestion Management Guidelines – Criteria for Compliance Ref: E07-EFG-25-03.
Te vinden op <www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_ERGEG_PAPERS/Electricity/2007/E07-
EFG-25-03_CriteriaForCompliance_10-Dec-2007.pdf>.

58

DG Competition, Report on Energy Sector Inquiry, SEC(2006)1724 fin.59
Richtlijn 2009/72/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG,
PbEU 2009, L 211, hierna: Derde Elektriciteitsrichtlijn, Considerans punt 33.
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bedrijvenmoeten kunnennemen enmaatregelenmoeten
kunnen nemen om daadwerkelijke mededinging te be-
vorderen en de goede werking van de markt te waarbor-
gen. Verdermoeten zij bij elektriciteitsbedrijven informa-
tie kunnen opvragen, zoals informatie over het weigeren
om een derde partij toegang tot het net te geven en infor-
matie over maatregelen die nodig zijn om het netwerk
te versterken.
De nri’s moeten verder de bevoegdheid krijgen tot het
opleggen of door een rechter doen opleggen van effectie-
ve, evenredige en afschrikkende sancties aan elektriciteits-
bedrijven die hun verplichtingen niet naleven. Ook de
aard van bepaalde sancties is al vooraf bepaald: de nri’s
moeten aan de transmissiesysteembeheerder of het ver-
ticaal geïntegreerde bedrijf, al naargelang het geval,
sancties van maximaal 10% van de jaaromzet van de
transmissiesysteembeheerder of het verticaal geïntegreer-
de bedrijf kunnen opleggen (of doen opleggen).61 Daar-
naast eist de richtlijn de benodigde onderzoeksbevoegd-
hedenmet het oog op de reeds bestaande taak tot geschil-
lenbeslechting.62

Daarnaast vond een versterking van de coördinatie tussen
de nri’s plaats. Aanvankelijk koos de Commissie ervoor
om de rol van EGREG zelf te versterken door dit orgaan
in bepaalde gevallen beslissingsbevoegdheden te geven.63

Bij de voorbereiding van het Derde Energiepakket kwam
deCommissie tot de conclusie dat er een communautaire
structuur met duidelijke bevoegdheden zou moeten ko-
men.64 Dat leidde tot de oprichting van ACER, een onaf-
hankelijk samenwerkingsmechanisme waarin alle nri’s
zijn vertegenwoordigd.65 Het agentschap, een commu-
nautair orgaan met rechtspersoonlijkheid, heeft als doel
de nationale regulerende instanties bij te staan bij het
uitoefenen van de toebedeelde reguleringstaken en coör-
dineert zo nodig hun optreden.66

De plichten tot onderlinge samenwerking worden ver-
sterkt en op de nri’s rust de plicht om ACER van alle be-
nodigde informatie te voorzien.67 De nri’s kunnen het
nemen van bepaalde besluiten ten aanzien van grensover-
schrijdende aanvragen aan ACER delegeren wanneer zij
er samen niet uitkomen.68 De Commissie kan deze be-
slissing vervolgens zo nodig blokkeren. Daarnaast wordt
aan ACER ook tweedelijnstoezicht opgedragen: in artikel
39 lid 1 van de richtlijn is bepaald dat elke regulerende
instantie en de Commissie het agentschap kunnen ver-
zoeken na te gaan of een door een regulerende instantie
genomen besluit strooktmet de vastgestelde richtsnoeren.
Bij het energiebeleid zien we aldus dat de centraliserende
tendens die hiervoor werd beschreven zich net als bij het

financieel toezicht versneld voordoet. Er zijn eisen met
betrekking tot inrichting van het toezicht, het op afstand
plaatsen van de nri’s en de minimumbevoegdheden ten
aanzien van regulering, toezicht en sanctionering.
Een bestaande netwerkstructuur wordt eerst ingekapseld
in formele overleg- en adviesstructuren en vervolgens
ingebed in een Europees centraal orgaan: ACER. Door
het toekennen van beslissingsbevoegdheden aan dat
agentschapwordt duidelijk dat deCommissie centralisatie
niet alleen onvermijdelijk, maar ook noodzakelijk acht.

Netwerken als Trojaanse paarden

Het voorgaande is een beperkte studie van tendensen in
het toezicht. Ottow heeft in dit tijdschrift al vastgesteld
(zie voetnoot 2) dat de greep van Europa op het nationale
markttoezicht veel sterker is geworden in vijftien jaar
tijd. Het voorbeeld van het milieubeleid laat zien dat
vanaf de Europese Akte niet alleen op het gebied van de
marktregulering, maar ook op andere gebieden een cen-
traliserende tendens is ontstaan als het gaat om toezicht.
Als deze trend zich voortzet, zijn we niet ver af van een
volledige europeanisering van het toezicht op vele beleids-
terreinen. De ontwikkelingen lijken een patroon te vor-
men, dat zich steeds voordoet als een beleidsterrein
voorwerp wordt van Europese invloed. Het gaat van een
lichte vorm van beïnvloeding van de nationale toezicht-
houders naar het stellen van eisen aan toezicht en sanc-
tionering. Vervolgensworden bepaalde nationale bevoegd-
heden overgeheveld naar Europees niveau en ingekapseld
in een institutionele structuur die de Europese Commis-
sie verzekert van een doorslaggevende stem.Deze ontwik-
kelingen zou men als volgt kunnen analyseren.

Fase 1: de EU betreedt een nieuw beleidsterrein

Na de Europese Akte is de EU zich in toenemende mate
gaan begeven op beleidsterreinen die van belang waren
voor het tot stand brengen van de internemarkt. In eerste
instantie gaat het enkel om het respecteren van de vier
vrijheden, maar later bleek dat enige afstemming tussen
lidstaten nodig is. Er komen richtlijnen, die aanvankelijk
wat betreft reikwijdte redelijk beperkt zijn. Uitvoering,
toezicht en handhaving liggen in handen van de lidstaten,
die daarbij de institutionele en procedurele autonomie
genieten. Het uitgangspunt is de vrijheid van de lidstaten

Derde Elektriciteitsrichtlijn, artikel 37 lid 4 sub d.61
Derde Elektriciteitsrichtlijn, artikel 37 lid 4 sub e.62
Mededeling van de Commissie COM(2006)841 fin., ‘Prospects for the internal gas and electricity market’, p. 14-15.63
In de toelichting bij het oorspronkelijk wetsvoorstel staat dan ook: ‘De Commissie is daarom tot de conclusie gekomen dat, als al een onafhankelijk
orgaan moet worden opgericht dat voorstellen kan indienen bij de Commissie die wezenlijke beslissingen inhouden en dat individuele regelge-

64

vingsbesluiten kan nemen die bindend zijn voor derden betreffende specifieke technische kwesties die aan dit orgaan worden toevertrouwd, de
enige oplossing de oprichting van een Agentschap is.’ COM(2007)530 fin., Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de
Raad tot oprichting van een Agentschap voor de samenwerking tussen energieregelgevers, p. 12.
Verordening (EG) nr. 713/2009, zie uitgebreid over ACER: Leigh Hancher en Adrienne de Hautecloque, ‘Manufacturing the EU Energy Markets:
The Current Dynamics of Regulatory Practice’, EUI Working Papers, RSCAS 2010/01.

65

Verordening (EG) nr. 713/2009 tot oprichting van een Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators, PbEU 2009, L 211.66
Zie in het bijzonder artikel 38.67
Artikel 17 lid 5 Verordening (EG) nr. 714/2009.68
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om op eigen wijze de door de richtlijn voorgeschreven re-
sultaten te bereiken.

Fase 2: het weven van het web

In zo’n eerste fase heeft de Europese Commissie weinig
mogelijkheden om het handelen van de lidstaten te beïn-
vloeden. Deze zien ook niet altijd in, dat zij hun taken naar
behorenmoeten vervullen en niet alleen richtlijnenmoeten
omzetten,maar ookmoeten zorgen voor adequaat toezicht
en handhaving. De Europese Commissie gaat zinnen op
mogelijkheden om hier betere sturing aan te geven, in
eerste instantie met lichte, informele beleidsvormen. De
betrekkingen worden aangehaald en het betrokken D-G
organiseert congressen en bijeenkomsten voor vertegen-
woordigers uit de lidstaten. De Commissie faciliteert infor-
mele netwerken door financiële ondersteuning.Het uitwis-
selen van nationale praktijkervaringen wordt sterk gesti-
muleerd, uitmondend in het formuleren van best practices.
Dan volgt een informatiestrategie: lidstaten moeten de
Commissie informatie geven over de uitvoering en de
handhaving, zoals jaarverslagen, tussentijdse rapportages,
cijferopstellingen, input voor de voortgangsverslagen die
de Commissie gaat maken. Op grond van dergelijke infor-
matie formuleert de Commissie weer verder gelegen be-
leidsdoelen en scherpere eisen aan toezicht en handhaving.
Zo werkt de Commissie langzaam aan een web en organi-
seert en verstevigt zij de netwerken van nationale toezicht-
houders.

Fase 3: het aanhalen van de teugels

Uit de voortgangsverslagen blijkt vervolgens dat de voor-
uitgang bij de harmonisatie c.q. liberalisering te gering is.
De beleidsdoelen worden niet of te laat bereikt en het level
playing field komt in gevaar. De Commissie gaat over op
het stellen van eisen aan de inspanningen van de lidstaten.
In richtlijnen wordt opgenomen dat lidstaten zich meer
moeten inspannen om de doelen te bereiken. Er komen
inspanningsverplichtingen die soms zelfs in getallen
worden uitgedrukt, zoals bij de handhaving van milieure-
gels waarbij een ofmeer inspecties per jaar worden geëist.
De best practices van de netwerken worden opgenomen in
Europese regelgeving (milieu-inspecties). De netwerken
zelf worden meer en meer gefaciliteerd door de Commis-
sie.
Daarnaast schrijven de richtlijnen ook voor welke bestuur-
lijke sancties de lidstaten voor het niet naleven van de EU-
regels moeten opleggen, gecompleteerd met een aandui-
ding van de ernst van bepaalde soorten niet-naleving en
de zwaarte van de bijbehorende sanctie.
Waar nog geen informele netwerken bestaan, zorgt de
Commissie dat zij er komen. In veel gevallen moeten de
nationale autoriteiten verplicht samenwerken in die net-
werken (Lamfalussy, EGREG). Deze hebben afhankelijk
van het beleidsveld verschillende taken en functies (infor-
matie-uitwisseling, formuleren van toezichtbeleid, coördi-
natie van grensoverschrijdende kwesties). Ze hebben ge-

meen dat zij fungeren als intermediair tussen de Commis-
sie en de lidstaten. In sommige gevallen (milieu en ener-
gie) komt uit die netwerkstrategie een agentschap voort.
Agentschappen monitoren het veld en signaleren waar
knelpunten zitten. Ze bieden de lidstaten hulp aan bij het
uitvoeren van hun taken en bij grensoverschrijdende
kwesties. En ze doen soms voorstellen voor een bepaalde
EU-brede aanpak die ze bij wijze van advies aan de Com-
missie voorleggen. De facto wordt hiermee een nieuwe
toezichtlaag op EU-niveau geïntroduceerd.

Fase 4: de overname

Hier zien we een verdergaande inperking van de institutio-
nele en de procedurele autonomie van de lidstaten. Er ko-
men voorschriften over de organisatie van het toezicht en
de handhaving, zoals de oprichting van onafhankelijke
regulators. Ook worden eisen gesteld aan methoden van
handhaving. In sommige gevallen wordt zelfs bepaald dat
lidstaten niet mogen volstaanmet een bestuursrechtelijke
sanctie en dat zij bepaalde vergrijpen strafrechtelijkmoeten
vervolgen (milieu). In bepaalde gevallen worden bevoegd-
heden naar Europees niveau overgeheveld. De netwerken
van toezichthouders worden veelal opgenomen in een
grote raad van toezichthouders op EU-niveau (toezichthou-
dende autoriteiten in het financieel toezicht). De rol van
de agentschappenwordt sterker. Zij krijgen geschilbeslech-
tende bevoegdheden bij grensoverschrijdende kwesties en
monitoren de uitvoering. Zij adviseren over ontwerpregel-
geving. De macht van de Commissie neemt toe, enerzijds
omdat de Commissie veelal zitting heeft in de netwerken
of agentschappen, anderzijds omdat voorstellen, adviezen
of besluiten door de Commissie moeten worden bekrach-
tigd of kunnen worden geblokkeerd. Op bepaalde beleids-
terreinen kan de regulering worden overgeheveld naar de
comitologieprocedure, zoals in de Lamfalussy-structuur.69

Fase 5: de verlengde arm?

De vraag rijst waar deze ontwikkeling zal eindigen. Als we
de vier hiervoor besproken fasen doortrekken, dan ligt het
in de rede dat fase 5 zal zijn dat alle bevoegdheden gecen-
traliseerd zijn en vervolgens weer volgens strikte regels
worden gedelegeerd aan nationale autoriteiten.
De hiervoor besproken ontwikkelingen hebben onmisken-
baar tot gevolg dat sprake is van centralisatie van taken op
het EU-niveau. Deze takenmoeten worden uitgevoerdmet
een relatief klein Brussels apparaat. De kans bestaat dat
dit apparaat zal worden uitgebreid, maar de kosten daar-
voor zijn nogal hoog. Dit heeft tot gevolg dat takenmoeten
worden afgestoten, maar de greep op het beleid zal de
Commissie naar verwachting niet kwijt willen. Dat betekent
dat in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van de
bevoegdheden tot verdere harmonisatie. De nationale toe-
zichthouders werken dan de facto niet meer voor de lid-
staat, maar treden dan op als verlengde arm van de Com-
missie.

W.T. Eijsbouts, J.H. Jans en F.O.W. Vogelaar, Europees recht, Algemeen deel, sinds het verdrag van Lissabon, Europa Law Publishing 2010, p. 355.69
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Eenparallel kanworden getrokkenmet hetmededingings-
beleid, dat vanouds al veel meer gecentraliseerd was. In
de afgelopen tien jaar is de Europese Commissie steeds
meer gaan overlaten aan de nationalemededingingsauto-
riteiten en probeert Brussel de eigen taken te beperken
tot grote grensoverschrijdende zaken en het geven van
guidance aan de nationale autoriteiten. Alles moet echter
blijven binnen de kaders die Brussel heeft vastgesteld.70

Evaluatie

Het gebruik van netwerken van nationale toezichthouders
is noodzakelijk omde ontwikkelingen op de verschillende
terreinen van EU-beleid goed te kunnen volgen en bij te
sturen. Het is daaromniet verwonderlijk dat de Commis-
sie de netwerkstrategie zo vaak gebruikt. Voor de lidstaten
heeft deze aanpak onmiskenbaar voordelen. Het maakt
het voor hen mogelijk op hun beurt de Commissie te
sturen. Hun input in het beleidsproces is – als zij over-
eenstemming kunnen bereiken – een baken voor de
Commissie. Het kan echter bij uiteenlopende belangen
ook risico’s inhouden. Ik zie die op drie punten.
Het eerste punt is dat de benadering die een individuele
lidstaat heeft bij de vormgeving en uitvoering van het
toezichtbeleid wordt doorkruist. In sommige gevallen
moet een delicaat evenwicht worden gevonden tussen tal
van (nationale) belangen. De verplichting om een andere

aanpak te volgen, zal verstorendwerken op dat evenwicht.
In het beste geval zal een toezichthouder zich actief bin-
nen het netwerk inzetten om zijn aanpak te verdedigen.
In het slechtste geval zal hij het initiatief verliezen en
zich afwachtend opstellen richting de Commissie.
Het tweede punt ligt in het verlengde van het eerste. Als
het gaat om het handhavingsbeleid hangt de effectiviteit
van de handhaving veelal af van nationaal-culturele facto-
ren. Verplichtingen om in het belang van een level playing
field ook handhaving en sanctionering gelijk te trekken,
kunnen fnuikend werken op de effectiviteit van diezelfde
handhaving. Toezichthouders moeten dus binnen de
netwerken opkomen voor een variëteit aan handhavings-
methoden.
Het derde punt is dat als gevolg van de netwerkstructuren
het zicht op de onderscheiden verantwoordelijkheden
versluierd kan raken. Wat in de netwerken gebeurd kan
worden gepercipieerd als een black box, waaruit zo nu
en dan witte rook ontsnapt, als weer een richtlijn is gebo-
ren. Er is veel literatuur over transparante besluitvorming
en accountability in de meerlagige rechtsorde, die aan-
dacht vraagt voor juist deze problemen.71De andere kant
is dat nationale toezichthouders die onduidelijkheid ook
kunnen gebruiken door zich te verschuilen achter
‘Europa’.
Wanneer nationale autoriteiten zich echter van deze risi-
co’s bewust zijn, en zij zich duidelijk manifesteren in de
netwerken, kunnen zij het Trojaanse paard omleiden, en
kan dit bij aankomst een makke merrie blijken te zijn.

S.A.C.M. Lavrijssen-Heijmans, Onafhankelijke mededingingstoezichtshouders, regulerende bevoegdheden en de waarborgen voor good governance, Den
Haag: Boom Juridische uitgevers 2006. Zie verder S.A.C.M. Lavrijssen, ‘What role for National Competition Authorities in protecting non-

70

competition interests after Lisbon?’, nog niet gepubliceerd artikel uit 2010, te vinden op <www.uu.nl>, en Maartje de Visser, Network-Based Gov-
ernance in EC Law, Oxford and Portland 2009.
Zie onder anderen M. Bovens en P. ’t Hart, The Real World of EU Accountability. What Deficit?, Oxford: Oxford University Press 2010. Madalina
Busuioc, The Accountability of European Agencies: Legal Provisions and Ongoing Practices, Delft: Eburon 2010.
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Informele samenwerking: wondermiddel
voor betere handhaving?

J.J.C. Polak MA*42

1. Inleiding

De Europese beleidscontext laat de ontwikkeling zien
van steedsmeer formele en informele samenwerkings-

vormen die tot doel hebben de uitvoering en handhaving
van EU-wetgeving te verbeteren. De vraag is echter hoe
effectief dit soort mechanismen is. Op basis van bevindin-
gen betreffende het functioneren van Prosafe, een groten-
deels informeel netwerk vanmarkttoezichthouders op het
gebied van productveiligheid, stelt dit artikel dat informele
samenwerking zeer waardevol, zo niet essentieel, is voor
verbeterde uitvoering en handhaving.

2. Prosafe: een ‘hybride’ netwerk

Laten we beginnen met de belangrijkste kenmerken van
Prosafe te schetsen.1 Prosafe, het Product Safety Enforcement
Forum of Europe, is een platform dat beoogt de samenwer-
king tussen markttoezichthouders op het gebied van
diensten- en productveiligheid in Europa te faciliteren.
Aan dit streven ligt de volgende redenering ten grondslag.
Gezien het grensoverschrijdende karakter van goederen-
stromen en de daaruit resulterende onderlinge afhankelijk-
heid tussen de lidstaten wanneer het op het effectueren
van wetgeving betreffende productveiligheid aankomt, is
samenwerking essentieel: alleen door middel van samen-
werking kan men consequent handelen waarborgen en
ervoor zorgen dat onveilige producten die aan de grens
van een bepaalde lidstaat geweerd zijn niet via de achter-
deur, i.e. via een ander land, toch diezelfde lidstaat binnen-
komen. Samenwerking tussen de markttoezichthouders
is dus noodzakelijk voor het bereiken van een goed func-
tionerende internemarkt en een consequent veiligheidsni-
veau van producten en diensten voor de consument in elke
willekeurige lidstaat – en dit zijn precies de doelen die
Prosafe zichzelf stelt.
De term ‘samenwerking’ behelst meerdere componenten,
waarvan we demeest in het oog springende belichten. Ten

eerste fungeert Prosafe als een forum dat deelnemers de
gelegenheid biedt tot een informele uitwisseling van infor-
matie te komen, zowel tijdens algemene ledenvergaderin-
gen alsook door middel van internet tools als een Rapid
Advice Forum en eenKnowledge Base. Het informele karak-
ter van deze informatie-uitwisseling is gelegen in het feit
dat deelnemers niet participeren als officiële vertegenwoor-
digers van de relevante nationale markttoezichthouders,
maar op persoonlijke titel. Eveneens geldt dat wat tijdens
vergaderingen gezegd wordt binnenskamers blijft en dus
niet door middel van schriftelijke publicatie, bijvoorbeeld
door middel van notulen, verspreid wordt. Deze aspecten
garanderen discretie en vrijblijvendheid.
Ten tweede fungeert Prosafe als coördinator van grensover-
schrijdende projecten op het gebied van productveiligheid.
Dit soort projecten wordt door de Europese Commissie
gesubsidieerd op voorwaarde van deelname van een vast-
gesteld aantal lidstaten, waarbij de omvang van de subsidie
is gerelateerd aan het exacte aantal deelnemende landen.
De focus voor toekomstige projecten wordt, op basis van
informele suggesties van een of meer leden van Prosafe,
tijdens ledenvergaderingen besproken. Op basis van deze
informele discussies kan Prosafe de voorkeuren van de
lidstaten doorspelen aan de Commissie, die een aantal
projecten selecteert als kanshebbers voor subsidie. Prosafe
dient vervolgens offertes voor deze projecten in, op basis
waarvan de Commissie beslist welke projecten zij zal
subsidiëren.
Gezien de formele weg die bewandeldmoet worden, geldt
dat de markttoezichthoudende autoriteiten van de landen
die hun interesse voor een project uitgesproken hebben
zich ook formeel met de doelen van het project dienen te
engageren. Een van de deelnemende landen fungeert als
projectleider; ondersteund door een aantal voor Prosafe
werkzaamzijnde consultants is de projectleider verantwoor-
delijk voor de feitelijke ontwikkeling en coördinatie van
een project, de analyse van de resultaten en de rapportage
van deze resultaten aan de Europese Commissie.
Deze laatst beschreven functie werd in feite noodzakelijk
door de groeiende omvang van grensoverschrijdende sa-
menwerking en de daarmee gepaard gaande toenemende
administratieve lasten voor de lidstaten die in het verleden
de coördinatie van projecten op zich namen. Omde lidsta-
ten te ontlasten werd besloten Prosafe als contractant ten

J.J.C. Polak MA is als junior onderzoeker verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, capgroep Publiekrecht, van de Universiteit Maastricht.
Dit artikel is een bewerking van de presentatie ‘Informal Transnational Networks: The Magic Bullet Bringing Dead Directives to Life? The Case of

*

Informal Cooperation in the Context of the GPSD’, die gegeven werd tijdens de conferentie van de Ius Commune onderzoeksschool op 26 november
2010.

De informatie in deze paragraaf is afkomstig van de officiële website van Prosafe (<www.prosafe.org>), van een telefonisch interview met een be-
stuurslid van Prosafe (18 januari 2011) en twee interviews met een ander bestuurslid van Prosafe (Zwijndrecht, 22 juni en 12 oktober 2010).
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opzichte van de Commissie en als faciliterend instrument
voor coördinatietaken in te zetten. Als gevolg daarvan
heeft Prosafe zich een professioneler karakter moeten
aanmeten: in 2005 werd de eerder opgerichte maar tot
dan toe relatief inactieve ‘Stichting Prosafe’ actief, waar-
onder nu eveneens het eerdere informele Prosafe valt.
Het moet gezegd worden dat hoewel deze professionali-
sering Prosafe een duidelijke formele signatuur gegeven
heeft, het informele karakter van samenwerking binnen
Prosafe, zoals hierboven beschreven, toch grotendeels
behouden is.
Op grond van de voorgaande overwegingen kan gezegd
worden dat Prosafe een bijzonder hybride netwerk vormt,
dat moeilijk te definiëren is. Ommet een bestuurslid van
Prosafe te spreken:

‘Het is altijd moeilijk om aan mensen uit te leggen wat
Prosafe is. (...) Het is redelijk formeel of informeel, of
andersom. (...) Het informele deel is heel belangrijkmaar
we hebben toch een soort formele structuur. Tegelijkertijd
willen we niet gewoon een bedrijf zijn dat alleen maar
joint actions organiseert.’2

Duidelijk is in elk geval dat Prosafe, zonder een officiële
plaats onder EU-wetgeving toebedeeld gekregen te heb-
ben, is uitgegroeid tot een formele partner van de Euro-
pese Commissie wanneer het gaat omhet bewerkstelligen
van samenwerking tussen de lidstaten. Bovendien geldt
dat hoewel de leden van Prosafe in eigen land verantwoor-
delijk zijn voor de uitvoering en handhaving van wetge-
ving betreffende de veiligheid van producten en diensten,
zij niet formeel aansprakelijk zijn voor de door hen bin-
nen Prosafe verspreide informatie en inzichten.Hiermee
neemt Prosafe een unieke positie in het Europese werk-
veld in, niet alleen wat het gebied van productveiligheid
betreft, maar ook in bredere zin.

3. Waarom samenwerking?

Prosafe is niet alleen bijzonder van aard, maar wordt ook
bijzonder gewaardeerd. De perceptie van Prosafe als een
zeer belangrijke speler op het gebied van productveilig-
heid is wijdverbreid. Op basis van verscheidene interviews
en rapporten ontstaat het beeld dat zowel de Europese
Commissie, het Europees Parlement en nationale
markttoezichthouders, alsook economische actoren,
Prosafe als een essentieel instrument voor het bevorderen
van de uitvoering en handhaving van Europees product-
veiligheidsbeleid beschouwen.3 Hoe kunnen we deze
goede waardering verklaren?

Gezien het voorgaande behoeft het geen nadere uitleg
dat de kern van het antwoord op deze vraag in het woord
‘samenwerking’ ligt, en meer specifiek in de manier
waarop de samenwerking plaatsvindt.4 Latenwe, alvorens
in te gaan op dit laatste aspect, eerst de relatie tussen sa-
menwerking doormiddel van netwerken aan de ene kant
en verbeterdmarkttoezicht aan de andere kant eens nader
bekijken. Hoe ziet deze relatie er precies uit? Waarom
zou samenwerking als een zo positief medium gezien
moeten worden wanneer het om de uitvoering en hand-
having van Europese wetgeving gaat?
Het antwoord op deze vraag ligt, in brede zin, in de aard
van de hedendaagse maatschappij. In een toenemend
complexe en dynamische wereld, gekarakteriseerd door
de aanwezigheid van een groeiend aantal belangen,
moeilijk op te lossen beleidsvraagstukken enwederzijdse
afhankelijkheid van middelen, vragen maatschappelijke
problemen om andere oplossingen dan de toepassing
van traditionele technieken. In een dergelijke wereld is
het potentieel van top-downcontrole en -marktwerking,
de twee belangrijkste traditionele governance-instrumen-
ten, beperkt. Samenwerking door middel van netwerken
wordt gezien als een derde manier van governance, die
een belangrijke, zo niet onmisbare, bijdrage levert aan
het effectueren van beleid in een hierboven beschreven
wereld: netwerken kunnen een kader bieden voor een
effectieve en efficiënte horizontale samenwerking tussen
verschillende belangen, waarbij de beschikbaremiddelen
op een zo goedmogelijkemanier kunnenworden ingezet
om tot effectiever beleid te komen.5

De bovenstaande beschrijving is uitermate van toepassing
op de Europese Unie, waarin supranationale wetgeving
betreffende een veelheid van gouvernementele en non-
gouvernementele actoren in een diversiteit van nationale,
en soms ook regionale en lokale, contexten dient te wor-
den geïmplementeerd. In de vorige paragraaf werd al
gesuggereerd dat gezien het grensoverschrijdende karak-
ter van goederenstromen en de resulterende onderlinge
afhankelijkheid tussen lidstaten, samenwerking tussen
de lidstaten van vitaal belang is. Meer conceptueel gezien
berust het precieze ‘waarom’ van samenwerking op de
volgende twee factoren.

3.1. Wederzijds leren

De eerste van deze factoren is wederzijds leren. Gezien
het feit dat de EU gekenmerkt wordt door een diversiteit
van nationale beleidscontexten en supranationale wetge-
ving die de beleidsvrijheid van lidstaten vrijwel altijd in
zekere mate beperkt, geldt dat het willen voldoen aan
Europese wetgeving voor demeerderheid van de lidstaten
een zekere mate van aanpassing vergt. De mate waarin

Telefonisch interview met een bestuurslid van Prosafe.2
Dit beeld is gebaseerd op de voor dit artikel geraadpleegde personen (zie voor de specifieke verwijzingen elders in dit artikel) en op H. Kuhn, J.
Sylvest en Rambøll Management Consulting, Market Surveillance and Revision of the GPS Directive (rapport voor het Europees Parlement, Com-
missie Interne markt en consumentenbescherming), 2010.

3

De lezer zal zich ervan bewust zijn dat de interesse van de auteur gericht is op de relatie tussen samenwerking en betere implementatie. Het
belang van andere voor implementatie belangrijke factoren (financiële middelen, mankracht, issue salience) moet zeker niet onderschat worden;
hierop zal kort worden teruggekomen in de conclusie van dit artikel.

4

T. Börzel, ‘Organizing Babylon – On the Different Conceptions of Policy Networks’, Public Administration, (76) 1998, p. 263.5
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aanpassing, of europeanisering,6 vereist wordt, varieert
naargelang de afstand van de nationale wetgeving of be-
leidspraktijk tot de in Europese wetgeving neergelegde
eisen. De druk van europeanisering zal in demeeste geval-
len groter zijn voor de recenter toegetreden lidstaten, die
zich, gezien de weerslag van de recente geschiedenis op
overheid en maatschappij, relatief vaak geconfronteerd
zienmet onvoldoende kennis of gewend zijn aan bepaalde
‘manieren van doen’ die een EU-conforme interpretatie,
uitvoering en handhaving van wetgeving bemoeilijken.
Daarnaastmoet worden opgemerkt dat de regelmatig vage
inhoud van EU-wetgeving niet bepaald bevorderlijk is voor
een uniforme interpretatie van richtlijnen. Dientengevolge
is het niet meer dan logisch dat de praktische implemen-
tatie van een richtlijn in lidstaten ver van elkaar verwijderd
kan zijn. Daarbij is het zeker mogelijk dat de verschillen
zich ook op regionaal of lokaal niveau laten zien.
Het moge duidelijk zijn dat het gebrek aan een uniforme
interpretatie van wettelijke eisen en grote verschillen in
de kennis betreffende ‘goede uitvoering en handhaving’
van deze eisen een succesvolle implementatie in de weg
staan. Samenwerking doormiddel van netwerken kan hier
een oplossing bieden. Hierbij is allereerst het idee van
belang dat netwerken gedefinieerd worden als horizontale,
non-hiërarchische structuren, waarin wederkerigheid,
permanente relaties en continue interacties tussen actoren
die naar gemeenschappelijke doelen streven centraal
staan.7 Deze karakteristieken stimuleren een omgeving
waarin ideeën, overtuigingen, waarden en kennis op een
informele en efficiënte manier en in consensus gedeeld
kunnen worden. Dit soort samenwerkingsprocessen kan
leiden tot de formatie van advocacy coalitions en discourse
coalitions, waarin gemeenschappelijke inzichten en over-
tuigingen tot stand komen.8

De overdracht van dit soort inzichten naar het nationale
niveau kan in de lidstaten tot een europeanisering van het
nationale denken leiden en, als gevolg daarvan, bijdragen
aan een transformatie van nationaal beleid. Op kleinere
schaal en vanuit een praktischer oogpunt geldt dat de ge-
leerde best practices (bijvoorbeeld de juiste interpretatie van
een wettekst of technieken voor effectieve uitvoering en
handhaving), door de deelnemers in een netwerk in eigen
land in de praktijk gebracht kunnen worden.9 Hierbij is
het echter belangrijk op temerken dat het onwaarschijnlijk
is dat best practices simpelweg in elk land gekopieerd kun-
nen worden; gezien de grote diversiteit aan nationale cul-
turen, administratieve structuren en institutionele kaders

is een one-size-fits-all-benadering bij voorbaat gedoemd te
mislukken. Met andere woorden, ten behoeve van de in-
pasbaarheid in de nationale context is een contextgevoelige
transformatie van geleerde lessen, door experimenteren
en verdere ontwikkeling, veelal wenselijk of zelfs noodza-
kelijk: alleen wanneer de transfer van best practices op een
dergelijkemanier plaatsvindt, kan wederzijds leren in een
netwerkomgeving tot betere implementatie in de praktijk
leiden.10Dit in overweging nemende wordt samenwerking
vanuit cognitief oogpunt beschouwd als een effectief in-
strument om vooral de lidstaten die wat kennis en praktijk
betreft achterop liggen vooruit te helpen bij de implemen-
tatie van de in Europese wetgeving vastgelegde eisen.

3.2. Wederzijds vertrouwen

Samenwerking doormiddel van netwerken kan echter ook
een tweede belangrijk proces op gang brengen: de groei
van wederzijds vertrouwen. ‘Wederzijds vertrouwen’ – het
onderling vertrouwen van nationalemarkttoezichthouders
in elkaars functioneren – is een relatief onzichtbaar begrip,
dat desondanks van essentieel belang is voor een goede
implementatie van EU-wetgeving. Het volgende voorbeeld
dient ter illustratie. Nederland ziet zichzelf vaak als ‘het
beste jongetje van de klas’ wanneer het op de implementa-
tie van EU-wetgeving aankomt. Tezelfdertijd bestaat er het
beeld dat een aantal zuidelijke lidstaten het niet zo nauw
neemt met de implementatie van wetgeving in het alge-
meen en dat de nieuwe lidstaten veelal moeite hebbenmet
het correct implementeren van EU-verplichtingen.11 De
gedachte dat deze (on)bewuste oordelen niet bevorderlijk
zijn voor het vertrouwen van de autoriteiten in een aantal
landen in het functioneren van de instanties in andere
landen ligt voor de hand. Het vrijwel ontbreken van top-
downcontrole vanuit de Europese Commissie op de toepas-
sing en handhaving van nationale implementatiewetgeving
kan gezien worden als een versterking van dit idee.12

Een gebrek aan vertrouwen staat in de weg aan een goede
uitvoering en handhaving van decentraal te implementeren
wetgeving. De oplossing voor het verbeteren van imple-
mentatie ligt dus gedeeltelijk in het versterken van dit
vertrouwen. De sleutel daartoe is, zo wordt gesuggereerd,
samenwerking door middel van netwerken. Hoe ziet het
verband tussen samenwerking en onderling vertrouwen
er echter uit? Hierboven werd gesuggereerd dat netwerken
gedefinieerd worden als horizontale structuren waarin
wederkerigheid, permanente relaties en continue interactie

De term ‘europeanisering’ kan naar verscheidene ontwikkelingen verwijzen. In de meest expliciete vorm, en in de vorm waaraan hier gerefereerd
wordt, verwijst deze term naar het ‘downloaden’ door een lidstaat van Europese wetgeving en institutionele structuren. T. Börzel en T. Risse, ‘When

6

Europe Hits Home: Europeanization and Domestic Change’, European Integration Online Papers 2000, 15; zie ook P. Graziano en M. Vink, European-
ization. New Research Agendas, Houndmills: Palgrave MacMillan 2008.
F. Scharpf, ‘Positive und Negative Koordination in Verhandlungssystemen’, in: A. Héritier (red.), Policy-Analyse, Kritik und Neuorientierung (PVS
Sonderheft 24), Opladen: Westdeutscher Verlag 1993, p. 57-83. Zie ook L. O’Toole, ‘The Ties that Bind? Networks, Public Administration, and Polit-
ical Science’, The 2009 John Gaus Lecture.

7

D. Trubek en L. Trubek, ‘Hard and Soft Law in the Construction of Social Europe: The Role of the Open Method of Coordination’, European Law
Journal (11) 2005, p. 356-359; P. Sabatier en H. Jenkins-Smith (red.), Policy Change and Learning: An Advocacy Coalition Approach, Boulder: Westview
Press 1993.

8

Trubek en Trubek 2005, p. 356-359.9
Aldus ook C. Radaelli, ‘The Open Method of Coordination: A New Governance Architecture for the European Union?’, SIEPS Reports, 1993-1.10
G. Falkner en O. Treib, ‘Three Worlds of Compliance or Four? The EU15 Compared to New Member States,’ Journal of Common Market Studies (96)
2009, p. 293-313.

11

P.C. Adriaanse e.a., ‘Implementatie van EU-handhavingsvoorschriften: tussen Europese regie en nationale praktijken’, RegelMaat 2008-5.12
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tussen actoren centraal staan. Deze factoren dragen bij
aan het tot stand komen van een omgeving waarin
openheid en een gevoel van veiligheid kunnen ontstaan
en waarin, als gevolg daarvan, de groei van wederzijds
vertrouwen een vruchtbare voedingsbodem vindt.
Vertrouwen, op zijn beurt, brengt twee aspectenmet zich
mee die bijdragen aan verbeterde handhaving.13 Ten eer-
ste leidt vertrouwen tot verminderde onzekerheid in het
functioneren van actoren uit andere lidstaten. Het han-
delen van deze actoren is weliswaar juridisch beperkt tot
bepaalde nationale jurisdicties, maar actoren in andere
lidstaten zijn daarvan toch afhankelijk voor het effectief
uitvoeren van beleid in eigen land en de effectiviteit van
dit beleid in relatie tot de gestelde doelen. Vertrouwen
leidt eveneens tot een verminderd risico van het laten
afweten, enerzijds als gevolg van de hiervoor beschreven
verminderde onzekerheid en anderzijds als resultaat van
de sociale controle die intensieve samenwerkingmet zich
meebrengt. Wie op basis van in vertrouwen gedeelde in-
formatie en inzichten een realistischer (en waarschijnlijk
genuanceerder) beeld van het functioneren en demotiva-
tie daarvoor van andere lidstaten heeft gekregen, is min-
der snel geneigd puur strategisch te denken en het, op
basis van rationele kostenbaten overwegingen, simpelweg
af te laten weten. De gedachte ‘ik weet wat jij doet, maar
jij weet net zo goed wat ik doe’ en het vooruitzicht dat
men ook op de lange termijn zal moeten samenwerken
als gevolg van de feitelijke onderlinge afhankelijkheid
dragen daaraan bij. Ook vanuit de theorie van het com-
municatieve handelen is het idee dat netwerken een op-
lossing bieden voor problemen van collectieve actie dus
zeer voor de hand liggend.

4. Prosafe: een effectief ‘uitvoering- en
handhavingstimulerend instrument’?

Latenwemet deze theoretische beschouwing betreffende
de precieze relatie tussen samenwerking en betere uitvoe-
ring en handhaving in gedachten numeer in detail kijken
naar de relatie tussen de activiteiten van Prosafe enerzijds
en uitvoering en handhaving van de Richtlijn Algemene
Productveiligheid (RAPV) anderzijds. Eerder werd opge-
merkt dat een veelheid van nationale en Europese actoren
Prosafe als een zeer belangrijk netwerk voor het verbete-
ren van de handhaving van deze Richtlijn beschouwt.
Alvorens in te gaan op de aspecten waarop deze positieve
waardering precies gestoeld is, is het nodig de context
waarin Prosafe opereert te verduidelijken.

4.1. De implementatiecontext nader bekeken

Prosafe is een van de vele instrumenten die geïntrodu-
ceerd zijn in het kader van de RAPV om de uitvoering
en handhaving door de lidstaten daarvan te bevorderen.
Aangezien de voorloper van de huidige Richtlijn een
‘dode letter’ bleek te zijn,14 wellicht omgezet in nationale
wetgeving maar vrijwel niet geïmplementeerd in de
praktijk, hebben de afgelopen jaren een soms verregaande
ontwikkeling van ‘uitvoering- en handhavingstimulerende
instrumenten’ laten zien. Hierbij valt te denken aan de
verdere ontwikkeling vanRAPEX, het Europesewaarschu-
wingssysteem voor snelle uitwisseling van informatie
over gevaarlijke consumentenproducten; de introductie
en revisie van richtsnoeren voor de toepassing van
RAPEX, die vuistregels bieden voor het uitvoeren van ri-
sicoanalyses en het notificeren van gevaarlijke producten;
de aan de Europese Commissie toegewezenmogelijkheid
het RAPV-comité te raadplegen voor zaken betreffende
de praktische implementatie van de RAPV; de oprichting
van het zogenaamde ‘Artikel-10 netwerk’ of Consumer
Safety Network, een door de Richtlijn ingestelde advise-
rende groep bestaande uit nationale experts en voorgeze-
ten door de Europese Commissie met als doel de samen-
werking tussen de lidstaten te bevorderen;15 en toenemen-
de grensoverschrijdende samenwerking op regionaal ni-
veau, zoals het Baltic Sea Network dat de markttoezicht-
houders van de landen rondom de Oostzee bij elkaar
brengt.
Prosafe, dat sinds zijn oprichting eveneens een enorme
ontwikkeling heeft doorgemaakt (zie hiervoor par. 2), is
dus zeker niet het enige ‘uitvoering- en handhavingsti-
mulerende instrument’ in het kader van de RAPV. Het
is echter het enige netwerk dat werkelijk is toegespitst
op de praktijk van het toezicht op productveiligheid en
daarbij markttoezichthouders uit meer twintig lidstaten
en andere landen verenigt.16 Andere netwerkachtige in-
strumenten blijken vooral op beleidsmatige, top-down
geleide discussies gericht te zijn (het RAPV-comité), zij
willen de uitwisseling van feitelijke informatie betreffende
onveilige productenmogelijkmaken (RAPEX), zijn regio-
naal georiënteerd (Baltic Sea Network), of lijken op sterven
na dood te zijn (Consumer Safety Network).
Met betrekking tot het laatstgenoemde netwerk is het
nuttig aan te geven dat het Consumer Safety Network in
feite formeel door de Richtlijn is ingesteld als netwerk
ter bevordering van administratieve samenwerking. Sa-
menwerking binnen Prosafe wordt echter veel beter ge-
waardeerd dan samenwerking binnen dit formele net-
werk17 dat door sommige geïnterviewde personen als ‘niet

Börzel 1998, p. 262.13
Centre du Droit de la Consommation, The Practical Application of Council Directive 92/59/EEC on General Product Safety (rapport voor de Europese
Commissie, Directoraat-generaal Gezondheid en Consumentenbescherming), 2000. Terminologie ontleend aanG. Falkner, O. Treib, M.Hartlapp
en S. Leiber, Complying with Europe: EU Harmonisation and Soft Law in the Member States, Cambridge: Cambridge University Press 2005.

14

Vanaf 2002 waren in het kader van artikel 10 twee netwerken actief: het Product Safety Network en de Consumer Safety Working Party. In 2008
werden beide samengevoegd onder de naam Consumer Safety Network.

15

Ook de lidstaten behorende tot de Europese Economische Ruimte zijn lid, evenals kandidaat-lidstaten als Macedonië en tot de douane-unie beho-
rende landen zoals Turkije.

16

Voorlopige resultaten van een enquête die focust op de vraag welke ‘implementatiestimulerende instrumenten’ als nuttig ervaren worden door
de lidstaten. Prosafe is een van de netwerkachtige instrumenten die onder dit begrip vallen.

17
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meer dan een talking shop’ werd aangeduid.18 Het idee dat
de status van ‘RAPV-netwerk’ in de praktijk niet aan het
Consumer Safety Network maar aan Prosafe wordt toege-
schreven dient ter illustratie van de positieve waardering
diemen voor Prosafe heeft.19De gedachte dat de Europese
Commissie haar kaarten op Prosafe lijkt te zetten wanneer
het gaat om het stimuleren van een goede uitvoering en
handhaving van de RAPV, geeft aan dat de algemeen ge-
deelde positieve perceptie van dit netwerk zich ook tot
Brussel uitstrekt.20

4.2. Wederzijds leren

Uit interviews blijkt dat de verklaring voor deze positieve
waardering gedeeltelijk gelegen is in de belangrijke bijdra-
ge van Prosafe aan de harmonisatie van kennis, inzichten
en ideeën betreffende de interpretatie, uitvoering en
handhaving van de RAPV. Gezien de door hen ervaren
achterstand in kennis, wordt de uitwisseling van informa-
tie, ervaringen en best practices in Prosafe door nieuwe
lidstaten als absoluut noodzakelijk voor het verbeteren van
handhaving in hun land beschouwd. Geïnterviewden uit
Slovenië en Letland geven aan dat het goed is om vanmeer
ervaren experts te horen hoe de RAPV geïnterpreteerd
moet worden, omdat dit een adequater markttoezicht
mogelijk maakt en een gemeenschappelijk begrip van de
Richtlijn bevordert. Daarnaast geven zij aan dat er geen
mechanisme op het gebied van productveiligheid bestaat
dat zó effectief is als Prosafe en dat het hen zonder Prosafe
niet zou lukken te voldoen aan de aanmarkttoezicht gestel-
de eisen van de RAPV.21

Terwijl ambtenaren uit de nieuwe lidstaten dus aangeven
veel te leren van samenwerking binnen Prosafe, geeft een
aantal ambtenaren uit Nederland en Duitsland aan het
gevoel te hebben vooral te leren aan andere landen. De
zinsnede ‘we geven veel meer dan we nemen’ komt dan
ook in een aantal interviews naar voren.22De desbetreffen-
de ambtenaren geven tezelfdertijd aan dat samenwerking
binnen Prosafe toch heel nuttig voor hen is, omdat die het
voor henmogelijkmaakt de aan implementatie gerelateer-
de prestaties van hun eigen land aan die van andere landen
te spiegelen. Om met een Nederlandse ambtenaar te
spreken:

‘We horen veel van Denemarken, Oostenrijk, Duitsland
en het Verenigd Koninkrijk wat ons aan het denken zet.

Andere landen fungeren als spiegel, waardoor wij ons de
vraag stellen: zijn we eigenlijk op de juiste weg?’23

Ook oude lidstaten leren dus, zij het op een anderemanier.
Wat zijn de redenen die aan de effectiviteit van Prosafe als
‘educatief instrument’ ten grondslag liggen?Het antwoord
op deze vraag is eenduidig: Prosafe werkt, omdat samen-
werking informeel is.24De informaliteit van samenwerking
en de regelmaat waarin dezelfde personen elkaar steeds
weer ontmoeten bevorderen een proces van socialisatie,
waardoor professionele relaties een persoonlijk karakter
krijgen. Een aantal geïnterviewde ambtenaren geeft aan
Prosafe zelfs als ‘een kleine familie’ of als ‘een vrienden-
club’ te ervaren.25Mensen geven aan zich in een dergelijke
omgeving veilig te voelen en zich meer open op te stellen.
Het gevoel dat over ‘zelfs de meest stomme vragen, die
eigenlijk niemand durft te stellen’ gediscussieerd kan
worden is een duidelijke indicatie van de ervaren veiligheid
en openheid.26 De mate en het belang van openheid voor
wederzijds leren worden door het volgende citaat geïllu-
streerd:

‘Als we met elkaar praten, kunnen we alles zeggen zonder
dat we onsmoeten indekken om gezichtsverlies te vermij-
den. Vrij praten kan. Wat we zeggen kan niet tegen ons
gebruikt worden. (...) Dit is belangrijk, omdat de oplossing
voor problemen alleen gevonden kan worden als de reden
voor het probleem wordt uitgelegd’.27

Informaliteit wordt dus duidelijk als de sleutel tot beteke-
nisvol en effectief leren gezien.

4.3. Wederzijds vertrouwen

Het stimuleren van wederzijds leren is echter niet de enige
troef die geïnterviewden aan Prosafe toekennen; demanier
waarop samenwerking binnen Prosafe wederzijds vertrou-
wen stimuleert is een tweede factor die de waardering voor
dit netwerk verklaart. Het belang van onderling vertrouwen
voor het effectueren van een goede uitvoering en handha-
ving van de RAPVwordt door alle geïnterviewde personen
onderkend: elke markttoezichthouder moet erop kunnen
rekenen dat de autoriteiten in andere lidstaten hun werk
zo uitvoeren, dat onveilige producten die eerder aan de
eigen buitengrens geweerd zijn niet via een ander land
toch de eigenmarkt bereiken. EenDuitse ambtenaar geeft

Interview met ambtenaar 01 uit Nederland.18
O.a. telefonisch interview met een bestuurslid van Prosafe; interview met ambtenaar 02 uit Nederland (Utrecht, 28 oktober 2010); interview met een
Duitse ambtenaar (Brussel, 15 november 2010); en telefonisch interview met een ambtenaar van de Europese Commissie (17 januari 2011).

19

Impressie naar aanleiding van een telefonisch interview met een ambtenaar van de Europese Commissie en een algemene stakeholders meeting
betreffende de revisie van de RAPV (Brussel, 1-3 december 2010).

20

Interview met twee ambtenaren uit Letland (Brussel, 3 december 2010); telefonisch interview met een ambtenaar uit Slovenië (8 en 12 december
2010).

21

Interview met ambtenaar 01 uit Nederland (Den Haag, 8 oktober 2010); interview met ambtenaar 02 uit Nederland (Utrecht, 28 oktober 2010).22
Interview met ambtenaar 01 uit Nederland.23
Dit beeld komt naar voren in alle interviews diemet de nationale en Europese ambtenaren, Prosafe consultants en bestuursleden en een representant
voor een pan-Europees bedrijf gehouden zijn. NB Eerder werd aangegeven dat lidstaten formeel gebonden zijn mee te werken aan door de Europese

24

Commissie gesubsidieerde projecten. De daarmee gepaard gaande samenwerking vindt echter op een informele manier plaats. Daarnaast is de be-
langrijkstemissie van Prosafe nog steeds te fungeren als hét faciliterend forum in Europa voor de informele uitwisseling van informatie en ervaringen
betreffende productveiligheid (interview met een bestuurslid van Prosafe).
Interview met ambtenaren uit Letland; telefonisch interview met een ambtenaar uit Slovenië.25
Interview met ambtenaren uit Letland.26
Telefonisch interview met een bestuurslid van Prosafe.27
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aan dat wederzijds vertrouwen voor hem zelfs belangrij-
ker is dan wederzijds leren.28 Dit perspectief wordt ge-
deeld door zijn Nederlandse collega.29Hoewel onderling
vertrouwen minder duidelijk wordt benadrukt door
ambtenaren uit de nieuwe lidstaten, wordt het belang
van goede en betekenisvolle relaties met collega’s uit an-
dere lidstaten ook door hen als essentieel voor effectieve
handhaving onderkend.30

Allen geven aan dat Prosafe een essentiële rol heeft ge-
speeld in de groei van wederzijds vertrouwen, en ook hier
worden het aspect ‘informaliteit’ als essentieel genoemd.
Verscheidene personen geven ook hier aan dat zij het
gevoel hebben dat informaliteit tot meer openheid leidt
en dat het idee dat zij van de situatie in andere lidstaten
krijgen daarom een betrouwbaardere weergave van de
realiteit is dan het beeld dat de ‘wij-zijn-de-beste verhalen’
die in formele vergaderingen gemeengoed zijn voorspie-
gelen.31Bovendien geldt dat de vooroordelen die lidstaten
niet zelden over elkaars functioneren hebben (Italië voert
niets uit, toezicht in de nieuwe lidstaten is per definitie
slecht) ontkracht worden in een omgeving waarin alle
deelnemers ook daadwerkelijk deelnemen aan discussies.
Door de, zo lijkt het, onevenredig grote deelname aan
formele vergaderingen van vooral Noordwest-Europese
landen blijft de kennis betreffende de realiteit van hand-
having in andere lidstaten vaak beperkt.32 De informele
sfeer van samenwerking binnen Prosafe bevordert de
deelname van nieuwe lidstaten, welke aangeven hier
meer zelfvertrouwen te hebben dan in formele vergade-
ringen.33 Samenwerking binnen Prosafe verhoogt dus de
intensiviteit van deelname, stelt daardoor het beeld dat
lidstaten van elkaar hebben bij, en leidt tot een diepere
vertrouwensband tussen de markttoezichthouders ten
opzichte van elkaar.

5. Informele samenwerking:
wondermiddel of …?

De gedachte dat Prosafe een sleutelrol zoumoeten spelen
in de implementatiecontext van de RAPV lijkt, gebaseerd
op het voorgaande, een logische: informele samenwerking
wordt ervaren als een stimulans voor zowel wederzijds
leren als onderling vertrouwen, twee factoren die essen-
tieel zijn voor het effectueren van een goede uitvoering
en handhaving van wetgeving met een grensoverschrij-
dend karakter, in een EU die gekenmerkt wordt door een
diversiteit aan nationale beleidscontexten. Het huidige
revisieproces betreffende de RAPV werpt duidelijk de

vraag op of Prosafe inderdaad een sleutelrol zou moeten
spelen. Voor veel stakeholders lijkt dit een niet onaantrek-
kelijk idee.34

Er is echter een ‘maar’, dat voortkomt uit de vraag:

‘Hoeveel meer kunnen we bereiken door informeel te
blijven? (...) Zonder informaliteit en openheid zouden
we niet zover gekomen zijn. Er zou geen communicatie
tussen markttoezichthouders zijn geweest. (...) Prosafe
heeft zichzelf prachtige doelen gesteld, maar kunnen we
die bereiken zonder meer formaliteit?’35

Deze vraag zal zeker niet alleen door deze geïnterviewde
met ‘nee’ worden beantwoord, en wel vanwege de volgen-
de overwegingen. Prosafe mag in een aantal landen dan
wel tot meer bevoegdheden voor markttoezichthouders,
een betere prioriteitsverlening van onderwerpen en een
proactiever markttoezicht hebben geleid,36 verbeterd
markttoezicht across the board lijkt een onhaalbaar ideaal.
Een belangrijke reden hiervoor is dat de landen die, om
wat voor reden dan ook, weigeren samen te werken, niet
door Prosafe worden bereikt. Bovendien geldt dat zelfs
als landen bereid zijn te leren, beleidsveranderingen niet
altijd doorgevoerd worden; uiteindelijk zijn het vaak niet
de aan samenwerkingsactiviteiten deelnemende inspec-
teurs die bij machte zijn (soms ingrijpende) veranderin-
gen teweeg te brengen. Het belang van factoren als bud-
gettering en politieke prioriteiten moet daarbij niet on-
derschat worden. Het idee dat Prosafe meer autoriteit
gegeven zoumoeten worden teneinde goede handhaving
af te dwingen lijkt, gezien deze inzichten, niet onlogisch.
Gezien de beschrijving in de voorgaande paragrafen be-
hoeft het echter geen nadere uitleg dat een grotere mate
van formalisering zou leiden tot een aanzienlijk vermin-
derde effectiviteit van samenwerking. Bovendien is het
afdwingen van handhaving, niet het doel van Prosafe:
Prosafe wil landen bij elkaar brengen op basis van een
gedeelde bereidheid te leren – niets meer dan dat.37 Dit
betekent dat elke vorm van druk op de lidstaten, die door
een aantal actoren als noodzakelijk ervaren wordt,38 er-
gens anders vandaan zou moeten komen. Gezien de be-
perkte middelen die de Europese Commissie tot haar
beschikking heeft – de Commissiemag dan een inbreuk-
procedure tegen lidstaten kunnen starten,maar zij is niet
bevoegd directe inspecties uit te voeren waardoor een
groot deel van de handhavingsrealiteit zich buiten haar
blikveld bevindt – en de onwaarschijnlijkheid dat lidsta-
ten, in elk geval op korte termijn, bereid zouden zijn
soevereiniteit over te hevelen naar een Europees product-
veiligheidsagentschap, is hetmoeilijk voor te stellen waar

Interview met een ambtenaar uit Duitsland (Brussel, 15 november 2010).28
Interview met ambtenaar 02 uit Nederland.29
Interview met ambtenaren uit Letland; telefonisch interview met ambtenaar uit Slovenië.30
Interview met ambtenaar uit Duitsland; interview met ambtenaar 01 uit Nederland; interview met ambtenaar 02 uit Nederland.31
Interview met Prosafe consultant (Brussel, 15 november 2010).32
Interview met ambtenaren uit Letland.33
Impressie gebaseerd op discussies tijdens de International Product Safety Week Conference.34
Telefonisch interview met een representant van een pan-Europees bedrijf (17 december 2010).35
Interviews met een bestuurslid van Prosafe.36
Interviews met een bestuurslid van Prosafe.37
Telefonisch interview met een ambtenaar van de Europese Commissie; interview met ambtenaar 02 uit Nederland.38
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deze handhavingsdruk in de nabije toekomst dan wel
vandaan zou moeten komen.
De verscheidenheid in de EU en de verschillende redenen
voor problematische uitvoering en handhaving die daarmee
gepaard gaan impliceren echter datmennietmoet verwach-
ten dat pressie automatisch tot verbetering leidt. Dit artikel
stelt dat informele samenwerking een zeer duidelijke toe-
gevoegde waarde heeft in een dergelijke context. Vooral in
een situatie waarin de doeltreffendheid van wetgeving af-

hankelijk is van een consequent functioneren van de natio-
nale autoriteiten, is grensoverschrijdende samenwerking
cruciaal. Met andere woorden, informele samenwerking
mag dan geen wondermiddel zijn, het moet beslist gezien
worden als een waardevol, zo niet essentieel, ‘uitvoering-
en handhavingstimulerend instrument’ – óók in een con-
text waarin lidstaten gehouden zijn aan het implementeren
van bindende wetgeving.
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Wederzijds vertrouwen is goed, controle
is beter – Rechtsbescherming en gebruik
van netwerken in het EU-migratierecht

Mr. E.R. Brouwer*43

Bij de uitvoering van EU-migratierecht kan een conflict ont-

staan tussen enerzijds het recht op effectieve rechtsbescherming

en anderzijds de beginselen van wederzijdse erkenning en

wederzijds vertrouwen. Deze bijdrage gaat in op de vraag of

nationale rechters voldoende zijn toegerust om in het kader

van de ‘loyale samenwerking’ tussen Uniestaten hun contro-

lerende taak uit te oefenen. Volgens de auteur kunnen nuttige

lessen worden getrokken uit de uitspraken van zowel het Hof

van Justitie in Commissie/Spanje inzake het gebruik van het

SIS als het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

(EHRM) in M.S.S./België en Griekenland inzake de uitvoe-

ring van de Dublin Verordening.

1. Inleiding

Hoewel deze beginselen ten grondslag liggen aan de
internemarktwerking en de garantie van vrij verkeer

van goederen en diensten in de Europese Unie, worden
wederzijds vertrouwen en wederzijdse erkenning steeds
belangrijker ten behoeve van de samenwerking op het
gebied van straf- en immigratierecht. De doeleinden van
deze samenwerking zijn niet langer puur economisch,
maar betreffen ook migratiecontrole en de handhaving
van openbare orde en veiligheid. Een bekend voorbeeld
van wederzijdse erkenning op het gebied van strafrecht
is het Europees Arrestatie Bewijsbevel.1 In het Programma
van Stockholm, het vijfjarig programma voor de Europese
samenwerking op het gebied van vrijheid, veiligheid en
recht, onderstreept de Europese Raad het belang van een
volledige implementatie van wederzijdse erkenning en
de verdere ontwikkeling van wederzijds vertrouwen.2

Volgens de Raad is wederzijds vertrouwen tussen autori-
teiten en beleidsmakers in de verschillende lidstaten de
basis voor een efficiënte samenwerking. Het Programma
van Stockholm ziet daarbij met name op de samenwer-

king op het gebied van straf- en civiel recht, maar verwijst
ook naar wederzijdse erkenning van signaleringen in het
Schengen Informatie Systeem (SIS) op het gebied van
migratierecht en het belang van wederzijds vertrouwen
tussen lidstaten in het kader van het gemeenschappelijke
asielbeleid.
Deze bijdrage gaat in op de rol van nationale rechters bij
de implementatie van wederzijdse erkenning en weder-
zijds vertrouwen in het EU-migratierecht. Meer specifiek
gaat het om de vraag of rechters wel voldoende zijn toe-
gerust om in het kader van deze vorm van ‘horizontale
integratie’ in het EU-recht hun controlerende taak te
vervullen. Met ‘horizontale integratie’ bedoel ik dan de
keuze van de EU-wetgever om op bepaalde gebieden niet
tot harmonisatie van regelgeving over te gaan, maar lid-
staten te verplichten elkaars nationale besluiten of regel-
geving ‘horizontaal’ te erkennen of uit te voeren. Dit naast
of in plaats van de meer ‘verticale vorm’ van regels die
van bovenaf aan de lidstaten worden opgelegd. Meer
specifiek ga ik in op aanwezige mechanismen in de EU
om wederzijds vertrouwen en erkenning te bevorderen
en de rol van de nationale rechter daarbij. In deze bijdrage
betoog ik dat nuttige lessen kunnen worden getrokken
uit zowel de uitspraak van het Hof van Justitie (HvJ) uit
2006 in de zaak Commissie/Spanje inzake het SIS als de
meer recente uitspraak van het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens (EHRM) in M.S.S./België en Grie-
kenland.
In de volgende paragraaf geef ik een korte beschrijving
van bestaande regelgeving inzake wederzijdse erkenning
en wederzijds vertrouwen in het migratierecht. Daarna
wordt kort ingegaan op algemene beginselen van EU-
recht inzake effectieve rechtsbescherming. Na de bespre-
king van de twee genoemde uitspraken, volgen enkele
voorlopige vragen inzake de plicht tot informatieverzame-
ling en -uitwisseling van zowel nationale autoriteiten als
rechters. Tot slot zullen enkele bestaande en voorgestelde
netwerken enmechanismen voor informatie-uitwisseling
worden aangestipt.

Mr. E.R. Brouwer is universitair docent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht.*

Zie het Kaderbesluit 2002/584 van 13 juni 2001 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en procedures van overlevering tussen de lidstaten,
PbEG 2002, L 190, 18 juli 2002.

1

Het Programma van Stockholm – Een open en veilig Europa ten dienste en ter bescherming van de burger, PbEU 2010, C 115, 4 mei 2010.2
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2. Wederzijds vertrouwen en wederzijdse
erkenning

Het EU-migratierecht bevat verschillende regelingen die
zijn gebaseerd op het beginsel van wederzijds vertrouwen
en wederzijdse erkenning. Het Schengen Informatie Sys-
teem (SIS) is het oudste voorbeeld van wederzijdse erken-
ning op het gebied van migratierecht: een ter weigering
van toegang in het SIS gesignaleerde niet-EU-onderdaan
dient in beginsel de toegang tot het hele Schengengrond-
gebied te worden geweigerd. Zo zal een persoon die is
uitgezet en vervolgens een inreisverbod is opgelegd door
de Franse autoriteiten, op basis van zijn signalering in het
SIS, door alle Schengenstaten een visum of de toegang
worden geweigerd. De basis voor dit gebruik van het SIS
ligt in de zogenaamde Schengen Uitvoeringsovereen-
komst.3 De opslag van deze signaleringen in het SIS leidt
dus tot een EU-wijde toegangsweigering of ‘entry ban’, ook
omdat zowel de grens- als visa-autoriteiten verplicht zijn
het SIS te consulteren. Daarnaast zijn de lidstaten op basis
van de in 2008 aangenomen Terugkeerrichtlijn verplicht,
behoudens enkele uitzonderingen, om terugkeerbesluiten
uit te vaardigen voor niet-EU-onderdanen die illegaal op
hun grondgebied verblijven.4 Ook deze besluiten dienen
volgens de Terugkeerrichtlijn in het SIS te worden opge-
nomen.
Een tweede voorbeeld van wederzijds of interstatelijk ver-
trouwen betreft de implementatie van het zogenaamde
Dublin-systeem of Verordening (EG) nr. 343/2003.5 Op
basis van de Verordening van Dublin is in beginsel slechts
één lidstaat van de Unie verantwoordelijk voor de behan-
deling van een asielverzoek. Met inachtneming van de in
de verordening opgenomen criteria dient een lidstaat een
asielzoeker bijvoorbeeld over te dragen aan een andere
lidstaat wanneer de persoon het EU-grondgebied via de
laatstgenoemde staat is ingereisd of daar eerder een asiel-
verzoek heeft ingediend. De toepassing van dit beginsel
betekent dat lidstaten vertrouwen dienen te hebben in de
kwaliteit van het nationale recht en de asielprocedures van
de verantwoordelijke staat. In zijn jurisprudentie heeft het
EuropeesHof voor de Rechten van deMens (EHRM) steeds
benadrukt dat een uitzettende of overdragende staat zelf
verantwoordelijk is voor de naleving van het non-refoule-
mentbeginsel in artikel 3 EVRM, met andere woorden het

recht van iedere persoon niet te worden blootgesteld aan
foltering of onmenselijke of vernederende behandeling.
Onduidelijk bleef echter wanneer in het kader van de
Verordening van Dublin het non-refoulementbeginsel
lidstaten precies belet personen naar een andere lidstaat
uit te zetten, of wanneer zij van het interstatelijk vertrou-
wensbeginsel uit mogen gaan. Tot voor kort gaf het EHRM
veel ruimte voor de uitvoering van het Dublin-systeem,
met andere woorden ook wanneer er twijfel is over de
kwaliteit van de asielprocedures in de tweede lidstaat zou
een asielzoeker mogen worden overgedragen.6 In het in
januari 2011 gewezen arrest M.S.S./België en Griekenland
heeft het EHRM echter een strengere toets toegepast.7Op
deze uitspraak kom ik hieronder nog terug.
Een derde, niet te vergeten vorm van wederzijdse erken-
ning in het kader van EU-migratierecht, betreft de weder-
zijdse erkenning van ‘positieve’ besluiten. Een belangrijk
voorbeeld hiervan is de afgifte van het zogenaamde
Schengenvisum waarmee een derdelander of niet-EU-on-
derdaan het recht heeft drie maanden vrij te reizen in de
EU, dus ook op het grondgebied van lidstaten die het visum
niet hebben afgegeven. Een ander voorbeeld betreft de er-
kenning van de status van langverblijvende derdelanders
op basis vanRichtlijn 2003/109 of van hooggekwalificeerde
migranten op basis van de Richtlijn 2009/50 of de Blue
Card Directive.8Hier is de rol van de rechter tijdens natio-
nale procedures niet zozeer het beschermen van het indi-
vidu tegen negatieve gevolgen vanwederzijdse erkenning,
maar juist het bewaken van een goede uitvoering ervan.

3. Effectieve juridische bescherming en
EU-recht

In het rechtssysteem van de EU hebben nationale rechters
een essentiële rol wat betreft zowel de bescherming van
individuele rechten als het waarborgen van de uitvoering
van Uniewetgeving.9 De verplichting van lidstaten om in
de nodige rechtsmiddelen te voorzien om daadwerkelijke
rechtsbescherming op de onder het recht van de Unie
vallende gebieden te verzekeren, is herhaaldelijk onder-
streept door het HvJ en nu zelfs neergelegd in het Verdrag
betreffende de Europese Unie.10

Het recht op een effectief rechtsmiddel vloeit in de eerste
plaats voort uit een van de algemene beginselen van

PbEG 2000, L 239/19-62, 22 september 2000. Inmiddels vervangen door de Verordening (EG) nr. 1987/2006, PbEU 2006, L 381, 18 december
2006.

3

Richtlijn 2008/115 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, PbEU 2008, L 348, 24 december 2008.

4

Verordening (EG) nr. 343/2003 van 18 februari 2003 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk
is voor de behandeling van een asielverzoek dat door een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend, PbEU 2003, L 50/1,
25 februari 2003.

5

EHRM 7 maart 2000 (T.I./Verenigd Koninkrijk), Reports 2000-III en EHRM 2 december 2008 (K.R.S./Verenigd Koninkrijk), JV 2009, 41. Zie ook de
bespreking van H. Battjes, ‘Geschonden vertrouwen? Dublin-overdrachten aan Griekenland en artikel 3 EVRM’, NJCM-Bulletin 2009, jrg. 34, nr. 7,
p. 722-746.

6

EHRM 21 januari 2011, Grote Kamer, nr. 30696/09, n.n.g.7
Richtlijn 2003/109 van 23 november 2003 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen, PbEG 2003, L 16, 23 januari
2003 en Richtlijn 2009/50 van 25 mei 2009 betreffende voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op
een hooggekwalificeerde baan, PbEU 2009, L 155, 18 juni 2009.

8

Zie uitgebreider hoofdstuk 10 van Evelien Brouwer, Digital Borders and Real Rights. Effective remedies for third-country nationals in the Schengen Infor-
mation System. Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers 2008.

9

Zie artikel 19 VEU.10
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Unierecht. Teneinde de effectieve uitoefening van de in
EU-regelgeving toegekende rechten te garanderen, moe-
ten individuen in staat zijn deze rechten in te roepen
voor nationale rechters. Dit beginsel, op basis waarvan
lidstaten ook maatregelen moeten nemen om een effec-
tieve toegang tot de rechter te garanderen, is al in 1986
door hetHvJ verwoord in de bekende Johnston-uitspraak.11

Het HvJ bevestigde daarbij dat dit een algemeen rechts-
beginsel is dat ten grondslag ligt aan de gemeenschappe-
lijke constitutionele tradities van de lidstaten en ook is
neergelegd in de artikelen 6 en 13 EVRM.12 De noodzaak
van effectieve rechtsmiddelen in samenhang met het
criterium van nuttig effect (effet utile) vanUniewetgeving
heeft het HvJ inmiddels ook toegepast opmigratierechte-
lijke procedures, niet alleen met betrekking tot het vrij
verkeer van werkers of EU-onderdanen, maar ook met
betrekking tot niet-EU-onderdanen.13

Daarnaast is de toegang tot rechtsmiddelen noodzakelijk
om een uniforme en duidelijke interpretatie van EU-recht
te garanderen. Ter bewaking van deze uniformiteit heb-
ben op basis van artikel 267 van het Verdrag betreffende
dewerking van de EuropeseUnie (VWEU) lagere rechters
de mogelijkheid en hoogste rechters de plicht om een
prejudiciële vraag voor te leggen aan het HvJ wanneer
dit noodzakelijk is voor hun uitspraak. Inmiddels blijkt
het belang van prejudiciële vragen van nationale rechters
voor de uitleg van EU-migratierecht uit verschillende
uitspraken van het HvJ, zoals: Chakroun inzake de Ge-
zinsherenigingsrichtlijn 2003/86 en het inkomstenver-
eiste; Elgafaji inzake de Kwalificatierichtlijn 2004/83 en
de reikwijdte van subsidiaire bescherming in artikel 15c
van deze Richtlijn en Kadzoev inzake de Terugkeerricht-
lijn 2008/115 en de relatie van deze richtlijn met de be-
scherming van asielzoekers op basis van de Procedure-
richtlijn 2005/85.14 Ook interessant is de uitspraak van
het HvJ in de zaak Zurita Garcia en Choque Cabrera inza-
ke de Verordening (EG) nr. 562/2006 tot vaststelling van
een communautaire code betreffende de overschrijding
van de grenzen door personen (Schengen-grenscode).15

Deze uitspraak betrof de vraag of de tekst van deze
Schengengrenscode lidstaten verplicht irregulieremigran-
ten uit te zetten. Daarbij constateerde het HvJ dat de
Spaanse versie van de verordening (uitzetting wel ver-
plicht) afwijkend was van de versies in de overige talen
van de Unie (uitzetting niet verplicht). Het Hof conclu-
deerde dat de betekenis van de laatstgenoemde versies
prevaleerde.
Ten slotte hebben individuen op basis van artikel 13
EVRM het recht op een effectief rechtsmiddel wanneer

een van hun rechten beschermd in het EVRM wordt ge-
schonden. Ook artikel 47 van het EU-Handvest voor de
Grondrechten bevat een expliciet recht op effectieve
rechtsbescherming bij schending van de door het Unie-
recht beschermde rechten en vrijheden, waarbij deze
bepaling een mooie combinatie biedt van de artikelen 6
en 13 uit het EVRM.16 Overeenkomstig artikel 13, maar
anders dan artikel 6 EVRM, is artikel 47 van hetHandvest
niet beperkt tot civiel- en strafrechtelijke procedures.
Daarnaast bevat deze bepaling de verdergaande criteria
voor een effectief rechtsmiddel die wel in artikel 6, maar
niet in artikel 13 EVRM zijn neergelegd. Voor niet-EU-
onderdanen betekent deze bepaling een aanvullend recht
op een effectief rechtsmiddel met betrekking tot hun
grondrechten, maar ook andere rechten die zij aan EU-
regelgeving op het gebied van asiel- en immigratierecht
ontlenen.

4. Rol van nationale rechter: tussen twee
vuren?

In het licht van bovenstaande kan voor nationale rechters
(maar ook voor nationale bestuurlijke autoriteiten) een
conflict ontstaan tussen enerzijds de plicht effectieve
rechtsbescherming te verlenen en anderzijds de plicht
recht te doen aan de beginselen van wederzijdse erken-
ning en wederzijds vertrouwen. Waar het recht op effec-
tieve rechtsbescherming impliceert dat de nationale
rechter de rechtmatigheid of juistheid van buitenlandse
besluiten of recht toetst, impliceert het laatste een meer
terughoudende rol waarbij het vertrouwen in de rechts-
orde van de andere lidstaat vooropstaat. Deze terughou-
dende rol wordt in dit kader nog eens versterkt door de
marginale rol van de bestuursrechter in het vreemdelin-
genrecht.
Het onderlinge vertrouwen wordt ondermeer gebaseerd
op het gegeven dat alle lidstaten partij zijn bij het EVRM,
maar ook op de veronderstelling dat alle lidstaten de mi-
nimumstandaarden van het Unierecht implementeren.
De vraag is tot hoever de toetsingsplicht van nationale
rechters reikt in het kader van wederzijds vertrouwen en
wederzijdse erkenning. Op welke wijze kan worden ge-
waarborgd dat wederzijdse erkenning en wederzijds
vertrouwen niet ten koste gaat van effectieve rechtsbe-
scherming? Deze bijdrage is te kort om dit vraagstuk
uitputtend te behandelen, maar in de genoemde uitspra-
ken van het HvJ in de zaak Commissie/Spanje en van het

Zaak C-222/84 (Johnston), r.o. 17-18, Jur. 1986, p. 1651. Zie ook zaak C-294/83 (Les Verts/European Parliament), r.o. 23, Jur. 1986, p. 1339.11
Johnston, r.o. 18.12
HvJ EG 15 oktober 1987, zaak C-222/86 (Unectef/Heylens), Jur. 1987, p. 4097. Zie ook HvJ EG 16 november 2004, zaak C-327/02 (Panayotova),
Jur. 2004, p. I-11055 en HvJ EG 2 juni 2005, zaak C-136/03 (Dörr-Ünal), Jur. 2005, p. I-4759.

13

HvJ EU 4 maart 2010, zaak C-578/08 (Chakroun), n.n.g.; HvJ EG 17 februari 2009, zaak C-465/07 (Elgafaji), Jur. 2009, p. I-921; HvJ EG 30 no-
vember 2009, zaak C-357/09 (Kadzoev), Jur. 2009, p. I-11189.

14

HvJ EG 22 oktober 2009, gevoegde zaken C-261/08 en C-348/08, Jur. 2009, p. I-10143.15
PbEU 2010, C 83/1-314, 30 maart 2010. Artikel 47 luidt: ‘Eenieder wiens door het recht van de Unie gewaarborgde rechten en vrijheden zijn ge-
schonden, heeft recht op een doeltreffende voorziening in rechte, met inachtneming van de in dit artikel gestelde voorwaarden. Eenieder heeft

16

recht 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. Eenieder heeft demogelijkheid zich te laten adviseren, verdedigen en vertegenwoordigen. Rechtsbijstand wordt verleend
aan diegenen die niet over toereikende financiële middelen beschikken, voorzover die bijstand noodzakelijk is om de daadwerkelijke toegang tot
de rechter te waarborgen.’
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EHRM in M.S.S./België en Griekenland ligt een mogelijke
aanwijzing voor een antwoord.

5. De zaakCommissie/Spanje: staten dienen
het beschikbare netwerk te gebruiken

De zaak Commissie/Spanje betrof de spanning tussen
enerzijds het gemeenschappelijk gebruik van het SIS voor
de controle aan de EU-buitengrenzen en anderzijds de
plicht van EU-lidstaten om het recht op vrij verkeer van
EU-onderdanen en hun familieleden te beschermen.17

Meer specifiek ging de zaak in op het aan het Schengen-
acquis ten grondslag liggende beginsel van loyale samen-
werking (genuine cooperation). In deze zaak was aan twee
Algerijnse onderdanen, beiden gehuwd met Spaanse on-
derdanen, de toegang, respectievelijk een visum geweigerd
door de Spaanse autoriteiten op basis van een Duitse sig-
nalering in het SIS. De Commissie oordeelde dat de
Spaanse autoriteiten hiermee in strijd hadden gehandeld
met het recht op familieleven van EU-onderdanen, in sa-
menhang met hun recht op vrij verkeer.18

Met betrekking tot de bescherming van het recht op vrij
reizen van EU-onderdanen had het HvJ al eerder vastge-
steld dat de bescherming van de Richtlijn 64/221 (nu
Richtlijn 2004/38) zich ook uitstrekt tot de familieleden
van EU-onderdanen, ook wanneer deze niet de EU-natio-
naliteit bezitten.19Dit betekent dat de strenge criteria voor
verblijfsweigering en -beëindiging van Unieonderdanen
ook op deze familieleden van toepassing zijn. Een van deze
criteria is dat de lidstaat moet aantonen dat de betrokken
persoon ‘een werkelijke en genoegzaam ernstige bedrei-
ging vormt die een fundamenteel belang van de samenle-
ving aantast’.20 In Commissie/Spanje stelde het HvJ vast
dat de Spaanse autoriteiten hadden nagelaten duidelijke
redenen te geven voor de weigering van de gevraagde toe-
gang en het gevraagde visum en niet hadden onderzocht
of er sprakewas van bovengenoemde bedreiging. Daardoor
had Spanje de verplichtingen voortvloeiend uit de voorma-
lige Richtlijn 64/221 niet nageleefd.
Voor het onderwerp van deze bijdrage zijn de overwegin-
gen van het HvJ inzake het gebruik van het bestaande Si-
rene-netwerk interessant. Waar het Hof het principe van
loyale samenwerking onderschrijft, acht het niettemin
noodzakelijk dat iedere lidstaat die het SIS consulteert de
informatie zoals aangedragen door de signalerende staat
zorgvuldig beoordeelt. Volgens het Hof moet ieder SIS
alert worden gestaafd door informatie die de consulterende
lidstaat in staat stelt om vóórdat de toegang wordt gewei-

gerd, vast te stellen dat de aanwezigheid van de desbetref-
fende persoon eenwerkelijke en voldoende ernstige bedrei-
ging vormt.21 Dit betekent, aldus het Hof, dat de signale-
rende staat aanvullende informatie beschikbaar moet
stellen aan de consulterende staat aan de hand waarvan
laatstgenoemde staat ‘de omvang van het gevaar dat de
gesignaleerde persoon kan opleveren, concreet kan beoor-
delen’.22Daarbij verwijst hetHvJ expliciet naar het bestaan-
de netwerk van nationale Sirene-kantoren en de plicht van
de lidstaten om elkaar via dit netwerk te consulteren.23

Zoals het Hof opmerkt, is dit Sirene-netwerk juist opge-
richtmet het specifieke doel informatie te verstrekken aan
de nationale autoriteiten die bij de uitvoering van een SIS-
signalering op problemen stuiten. Nu de Spaanse autori-
teiten geen gebruik hadden gemaakt van dit netwerk, wa-
ren zij niet gerechtigd de gevraagde toegang respectievelijk
het visum te weigeren.
Op basis van deze uitspraak kan een aantal vragen worden
gesteld. Ten eerste, houdt de plicht van lidstaten om be-
staande netwerken of anderemechanismen voor informa-
tie-uitwisseling te gebruiken in dat nationale rechters ook
verplicht zijn dit expliciet inmigratierechtelijke procedures
te toetsen?Met andere woorden, dienen nationale rechters
altijd na te gaan of de nationale autoriteiten een bepaalde
beslissingmochten nemen zonder het betreffende netwerk
te gebruiken of op andere wijze extra informatie in te
winnen, of alleen wanneer de desbetreffende persoon zelf
heeft aangevoerd dat de staat onvoldoende informatie heeft
ingewonnen? Ten tweede, is het mogelijk deze verificatie-
plicht ook toe te passen op de nationale rechters zelf?Moet
een rechter in een zaak waarin het beginsel van wederzijds
vertrouwen of wederzijdse erkenning speelt, zelf gebruik-
maken van bestaande mechanismen voor informatie-uit-
wisseling, om inzicht te krijgen in het rechtssysteem of de
desbetreffende besluitvorming van de andere lidstaat?
Gelet op het hierboven besproken beginsel van effectieve
rechtsbescherming ben ik geneigd beide vragen positief
te beantwoorden ook al hebben de conclusies van het HvJ
uitsluitend betrekking op de plichten van nationale visum-
en grensbewakingsautoriteiten en niet van rechters.

6. M.S.S./België en Griekenland: staten
dienen zelf te toetsen

In de hierboven al genoemde uitspraak M.S.S./België en
Griekenland concludeerde het EHRM dat België artikel 3
EVRM of het non-refoulementbeginsel had geschonden
door een Afghaanse asielzoeker op basis van de Verorde-

HvJ EG 31 januari 2006, zaak C-503/03, Jur. 2006, p. I-1097.17
De Europese Commissie was de procedure tegen Spanje gestart op basis van artikel 226 EG Verdrag (nu 258 VWEU) naar aanleiding van de klachten
van de twee Algerijnse mannen, Farid en Bouchair.

18

Zie de uitspraken van het HvJ EG in zaak C-60/00 (Carpenter), Jur. 2002, p. I-6279 en zaak C-459/99 (Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme
et la xénophobie ASBL (MRAX)/België), Jur. 2002, p. I-6591.

19

HvJ EG 27 oktober 1977, zaak C-30/77 (Bouchereau), r.o. 35, Jur. 1977, p. 1999.20
R.o. 53.21
R.o. 56.22
R.o. 55-57.23
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ning van Dublin naar Griekenland uit te zetten.24 Het
EHRM kwam tot deze conclusie niet alleen vanwege de
erbarmelijke detentie- en opvangvoorwaarden waaraan
alle asielzoekers in Griekenland zijn blootgesteld, maar
ook, en dat is voor deze bijdrage van belang, vanwege het
feit dat de asielzoeker weinig kans had op een zorgvuldige
asielprocedure in Griekenland. Hierdoor was het risico
te groot dat hij in strijd met artikel 3 EVRM zou worden
teruggezonden naar Afghanistan. Belangrijk is de expli-
ciete overweging van het EHRM dat het de taak was van
de Belgische autoriteiten om te verifiëren hoe de Griekse
autoriteiten hun asielwetgeving in de praktijk uitvoeren.25

Het EHRM verwerpt uitdrukkelijk het argument van de
Belgische regering dat omdat de desbetreffende asielzoe-
ker niet zelf tijdens de nationale procedure op de gebre-
ken in de Griekse asielprocedure had gewezen, de Belgi-
sche autoriteiten dit punt niet zelf hoefden te onderzoe-
ken. Volgens het EHRMmag een dergelijke zware bewijs-
last niet uitsluitend bij de asielzoeker worden gelegd.26

Dat de betrokkene dit niet zelf heeft aangekaart, ontneemt
volgens het EHRM de autoriteiten niet de plicht om op
basis van de voorhanden informatie over de situatie in
Griekenland de overdracht van asielzoekers naar dit land
te weigeren. De reden waarom het EHRM nu strenger
toetst dan in eerdere, hierboven genoemde, Dublin-zaken,
lijkt vooral te liggen in de nieuwe en uitgebreide informa-
tie die over de situatie van asielzoekers in Griekenland
voorlag en ook als bekend mocht worden beschouwd bij
de Belgische autoriteiten.
Daarnaast oordeelde het EHRM dat België het recht op
een effectief rechtsmiddel zoals beschermd in artikel 13
EVRM had geschonden. Volgens het EHRM bood de
procedure bij de Belgische hoogste administratieve
rechter (de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen) geen
enkele kans van slagen, niet alleen wegens het ontbreken
van schorsende werking in deze concrete zaak, maar ook
wegens de zware bewijslast die in het algemeen door
deze instantie aan asielzoekers wordt opgelegd om aan
te tonen dat bij uitzetting schending van artikel 3 EVRM
dreigt. Het EHRM verwierp het standpunt van de Belgi-
sche regering dat de klager niet-ontvankelijk hadmoeten
worden verklaard op basis van artikel 35 lid 1 EVRM om-
dat deze de nationale rechtsmiddelen niet had uitgeput.
Gelet op de vaste jurisprudentie van deze instantie, zou
dit rechtsmiddel in het onderhavige geval voor betrokkene
geen zin hebben gehad, aldus het EHRM.27

In het kader van de toepassing van het Dublin-systeem
met betrekking tot Griekenland, wordt met spanning
uitgezien naar het antwoord van het HvJ op de prejudi-
ciële vraag die de Engelse rechter in juli 2010 heeft

voorgelegd.28Daarbij vroeg de Court of Appeal van Enge-
land/Wales of een lidstaat zijn verplichting om fundamen-
tele EU-rechten te respecteren (waaronder het recht op
menselijke waardigheid, recht op non-refoulement, recht
op asiel en recht op effectieve rechtsbescherming, zoals
beschermd in het Handvest van de grondrechten) na-
komt, wanneer deze lidstaat een asielzoeker overdraagt
aan de op grond van de Verordening van Dublin verant-
woordelijke lidstaat, ongeacht de situatie in de verantwoor-
delijke lidstaat. Deze vraag van de Engelse rechter illus-
treert de rol van nationale rechters bij zowel de ‘verticale
integratie’, als de ‘horizontale integratie’ in het Unierecht.
Wanneer lidstaten verplicht zijn zich te vergewissen van
de situatie in een andere lidstaat, is het een taak van de
nationale rechter om de uitvoering van deze onder-
zoeksplicht te controleren.

7. Mechanismen ter versterking van
wederzijds vertrouwen

7.1. Evaluatie van de rule of law, informatie-
uitwisseling en opleidingseisen

Het EU-recht kent verschillende mechanismen en net-
werken ter versterking van wederzijds vertrouwen tussen
de lidstaten. Zo bevat artikel 70 VWEU een specifieke
verwijzing naar het gebruik van het evaluatiemechanisme
ter bevordering vanwederzijds vertrouwen op het gebied
van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid.29 In dit kader
stelde de voormaligeMinister van Justitie, Hirsch Ballin,
samen met zijn Franse en Duitse collega’s, in 2009 een
Europees evaluatiesysteem voor om de bescherming van
rechtsstaateisen (rule of law) in alle lidstaten te beoorde-
len. Dit systeem van monitoren dat ook in het Program-
ma van Stockholm wordt genoemd, zou het wederzijds
vertrouwen tussen de lidstaten bevorderen en daarmee
de onderlinge samenwerking tussen de nationale autori-
teiten.30

Behalve evaluatie van elkaars rechtssystemen, wordt ook
onderlinge informatie-uitwisseling ter versterking van
wederzijds vertrouwen aangemoedigd. Om dit doel te
bereiken, stelt de Commissie voor om voor alle beroeps-
beoefenaren uitwisseling van ervaringen en goede prak-
tijken (best practices)mogelijk temaken enmeer gezamen-

EHRM 21 januari 2011, nr. 30696/06 (M.S.S./België en Griekenland). In deze zaak werd zowel Griekenland als België veroordeeld wegens
schending van artikel 3 en 13 EVRM.

24

Zie met name overwegingen 346-347, maar ook 358-359.25
R.o. 352.26
Een vergelijkbaar standpunt had het EHRM al eerder ingenomen ten aanzien van een beroep bij de Nederlandse Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State in een asielprocedure in de zaak Salah Sheekh/Nederland, gelet op de vaste jurisprudentie van deze rechter inzake het bin-
nenlands vluchtalternatief. EHRM 11 januari 2007, nr. 1948/04, ECHR 2007-I.

27

Court of Appeal (Engeland en Wales) (VK), CO/8660/09 – Prejudiciële vragen 12 juli 2010.28
Artikel 70 VWEU bepaalt dat de Raad op voorstel van de Commissie maatregelen kan vaststellen die bepalen dat lidstaten in samenwerking met
de Commissie een objectieve en onpartijdige evaluatie van de uitvoering door de autoriteiten van de lidstaten van het beleid inzake de ruimte
voor vrijheid, veiligheid en recht verrichten, ‘met name ter bevordering van de volledige toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning’.

29

Zie paragraaf 3.2 van het Programma van Stockholm.30
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lijke opleidingen en oefeningen aan te bieden.31Zo zouden
alle nieuwe rechters en openbare aanklagers systematisch
een Europese opleidingmoeten krijgen tijdens hun natio-
nale opleiding. Specifiek ten aanzien van Europese politie-
mensen en grenswachters stelt de Commissie voor dat
binnen vijf jaar een derde van deze beroepsgroep een op-
leiding in Europese vraagstukken krijgt.32

Daarnaast heeft de EU-Raad in 2009 en 2010 nieuwe
ontwerpen gepubliceerd voor catalogi van aanbevelingen
en goede praktijken voor nationale autoriteiten inzake
grenscontrole, gegevensbescherming en de afgifte van vi-
sa.33 Het gebruik van goede praktijken en aanbevelingen
is binnen het EU-rechtskader op zich niet nieuw, wel het
belang wat hieraan wordt gehecht in het kader van weder-
zijds vertrouwen en wederzijdse erkenning, zoals in het
Programma van Stockholm.Onduidelijk blijft de praktische
en juridische betekenis van deze richtlijnen (ook wel ‘open
methode van coördinatie’ genoemd),met name in nationa-
le vreemdelingenprocedures. Zo is het de vraag of nationale
autoriteiten en rechters van deze aanbevelingen uit dienen
te gaan wanneer de situatie of de naleving van Unierecht
in een andere lidstaat wordt getoetst.

7.2. E-justice, EU-agentschappen en netwerken

Naast de bovengenoemde goede praktijken en evaluatie
van rechtsstaateisen, noemt het Programma van Stockholm
anderemaatregelen ter versterking vanwederzijds vertrou-
wen en wederzijdse erkenning, zoals de ontwikkeling van
netwerken en van e-justice. Daarnaast zijn verschillende
diensten in het leven geroepenmet het doel de coördinatie
van en het toezicht op de naleving van EU-wetgeving door
lidstaten. In het specifieke gebied van migratie zijn dat
Frontex en het Europese Asiel Ondersteunings Bureau
(European Asylum Support Office of EASO).34 In de toe-
komst kunnen deze diensten een grotere rol spelen bij de
versterking van wederzijds vertrouwen. De recente inzet
van Rapid Border Intervention Teams (RABIT) door
Frontex in Griekenland kan bijvoorbeeld worden be-
schouwd als een gecoördineerde actie van de EU om het
vertrouwen van de lidstaten bij de terugzending van asiel-
zoekers naar Griekenland op basis van de Verordening
van Dublin te vergroten. Echter ook deze inzet brengt
nieuwe vragen met betrekking tot transparantie, verant-
woordelijkheid en aansprakelijkheid met zich mee.

8. Slot

Denadruk opwederzijds vertrouwen enwederzijdse erken-
ning in het Programma van Stockholm in samenhangmet
bestaande regels van EU migratierecht versterken het
Uniewijde effect van nationale besluiten of regelgeving.
Nationale rechters worden daardoor in toenemende mate
geconfronteerdmet de taak om buitenlandse beslissingen
of rechtssystemen mee te wegen in hun nationale proce-
dures. In het migratierecht gaat het voor individuen vaak
om fundamentele belangen, zoals het recht op gezinsher-
eniging of het non-refoulementbeginsel. Gezien het aan
het Unierecht ten grondslag liggende beginsel van effectie-
ve judiciële bescherming, rijst de vraag welkemaatregelen
de lidstaten, maar ook de Uniewetgever, moeten nemen
om nationale rechters hun controlerende taak effectief te
kunnen laten uitoefenen.Uit de uitspraakCommissie/Span-
je kan een plicht van nationale autoriteiten worden afgeleid
ombeschikbaremechanismen voor informatie-uitwisseling
te gebruiken wanneer dit nodig is voor de bescherming
van individuele rechten onder het EU-recht. Daarnaast kan
men uit het M.S.S./België en Griekenland-arrest van het
EHRMafleiden dat nationale autoriteiten de plicht hebben
om niet alleen de feitelijke, maar ook de juridische situatie
bij de uitvoering van een Dublin-claim zelfstandig te toet-
sen. Of uit genoemde uitspraken ook kan worden afgeleid
dat rechters bestaande netwerken voor onderlinge informa-
tie-uitwisseling dienen te gebruiken, of zelf informatie
over een andere lidstaat dienen in te winnen, is nog niet
duidelijk. In ieder geval betekent het bovenstaande dat
rechters tijdens een nationale procedure zelfstandig moe-
ten toetsen of de nationale autoriteiten aan de genoemde
verplichtingen hebben voldaan.
De ambitieuze voorstellen van zowel de Europese Raad in
het Programma van Stockholm, als de Europese Commis-
sie, vragen om een blijvende en kritische evaluatie van
trainingsprogramma’s, netwerken, het gebruik van e-justice
en EU-diensten voor het functioneren van nationale rech-
ters in de praktijk. Zijn dezemechanismen in alle lidstaten
voldoende toegankelijk, maken alle nationale rechters
hiervan gebruik en dragen zij daadwerkelijk bij aan meer
‘interstatelijk vertrouwen’? Of zijn de genoemdemaatrege-
len nietmeer dan een door nationale regeringen naar voren
geschoven alternatief voor verdergaande harmonisatie van
regelgeving? Deze vragen vereisen verder onderzoek naar
niet alleen de praktijk en ervaringen van nationale rechters,
maar ook de aan het Unierecht en nationale constituties
ten grondslag liggende beginselen van rechtsbescherming.

Zie demededeling van de Europese Commissie, 10 juni 2009, COM(2009)262, zie de paragraaf ‘Een gemeenschappelijke cultuur tot stand brengen’,
p. 15.

31

COM(2009)262, p. 12 en 16.32
Catalogus van aanbevelingen voor de juiste toepassing van het Schengenacquis en van beste praktijken: inzake externe grenzen, verwijdering en
overname Raadsdoc. 5176/09 (Engelstalig); inzake gegevensbescherming Raadsdoc. 9768/10; en inzake afgifte van visa, Raadsdoc. 12099/1/09.

33

Opgericht bij respectievelijk Verordening (EG) nr. 2007/2004 van 26 oktober 2004, PBEU 2004, L 349, 25 november 2004 en Verordening (EU)
nr. 439/2010 van 19 mei 2010, PbEU 2010, L 133, 29 mei 2010.
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Effectieve rechtsbescherming en
netwerken: een problematische
verhouding

M. Eliantonio LL.M.*44

1. Inleiding

Het recht op toegang tot de rechter is in moderne
rechtssystemen een algemeen geaccepteerd beginsel

en is zowel in nationale grondwetten als internationale
verdragen neergelegd, zoals in het Europees Verdrag tot
bescherming van de rechten van demens.1OpEU-niveau
is het recht op een doeltreffende voorziening in rechte
neergelegd in artikel 47 van het Handvest van de
Grondrechten van de EuropeseUnie.2Het EuropeseHof
van Justitie heeft meermalen het belang van dit recht
onderstreept.3 Het recht om bestuursrechtelijke maatre-
gelen te betwisten heeft niet in elk rechtssysteem dezelfde
reikwijdte, maar het wordt in ieder geval beschouwd als
een essentieel tegenwicht tegen de bevoegdheden van
wetgevende en bestuurlijke organen. Met het ontstaan
van nieuwe vormen van bestuur, die worden gekenmerkt
door het gebruik van bijvoorbeeld informele netwerken
en soft-lawinstrumenten, kan de uitoefening van dit recht
door particulieren ter discussie staan.
Het doel van dit artikel is de leemtes van de rechtsbescher-
ming in het systeem van ‘network-based governance’ te
identificeren. Allereerst zal een korte introductie gegeven
worden betreffende het gebruik van netwerken als nieuwe
vorm van Europees bestuur en zal nader ingegaanworden
op de juridische status van deze netwerken. Vervolgens
zullen de leemtes in de rechtsbescherming worden
geïdentificeerd en besproken. Deze analyse zal worden
gemaakt aan de hand van een casestudy van het European
CompetitionNetwork (ECN), waarbij specifieke beslissin-
gen en algemene beleidsdocumenten van het ECN in

acht zullen worden genomen. Daarna zullen enkele op-
lossingen worden aangedragen voor elk van de geconsta-
teerde leemtes in de rechtsbescherming. Hierbij zal te-
vens op de voor- en nadelen van elk van de geschetste
oplossingen worden ingegaan. Uit deze analyse zal blij-
ken dat hoewel er tot op heden nog geen perfecte oplos-
sing voor het probleem is gevonden, de behoefte om de
rechtsbescherming binnen het systeem van network-based
governance verder te versterken duidelijk aanwezig is.

2. Network-based governance binnen de
Europese Unie

2.1. De verschillende bestuursvormen binnen de
Europese Unie

In de Europese Unie bestaan naast elkaar verschillende
bestuursvormen.4 Allereerst vindt er bestuur plaats op
centraal niveau. Europese regelgevingwordt dan namelijk
toegepast en gehandhaafd door de instellingen van de
Europese Unie zelf.5Daarnaast wordt EU-recht toegepast
op decentraal niveau. Op dit niveau zijn de nationale be-
voegde autoriteiten verantwoordelijk voor de toepassing
en handhaving van Europese regelgeving.6 Bovendien
kunnen ook agentschappenworden opgericht, die als het
ware gezien kunnen worden als hulpmiddelen van ge-
mengd bestuur, aangezien ze opgericht worden ten be-
hoeve van een betere implementatie van Europese wetge-
ving, maar onder supervisie van de lidstaten staan. Ten
slotte kunnen er ook netwerken tussen nationale autori-
teiten worden gecreëerd met het oog op betere handha-
ving van Europees recht. Op deze manier vindt bestuur

M. Eliantonio LL.M. is universitair docent bij de Juridische Faculteit van de Universiteit Maastricht.*

Zie artikel 6 en 13 EVRM.1
Artikel 47 van hetHandvest stelt als voorwaarde dat ‘eenieder wiens door het recht van deUnie gewaarborgde rechten en vrijheden zijn geschonden,
heeft recht op een doeltreffende voorziening in rechte, met inachtneming van de in dit artikel gestelde voorwaarden’.

2

Bijvoorbeeld zaak 222/84 (Marguerite Johnston/Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary), Jur. 1986, p. 1651; zaak C-50/00 (Unión Pequeños
Agricultores (UPA)/Raad), Jur. 2002, p. I-6677; zaak C-432/05 (Unibet (London) Ltd, Unibet (International) Ltd/Justitiekanslern), Jur. 2007, p. I-
2271.

3

M. de Visser, Network Based Governance in EC Law, The Example of EC Competition Law and EC Communications Law, Wolf Legal Publishers 2008,
p. 16.

4

Dit was voornamelijk het geval met de Commissie op het gebied van mededingingsrecht totdat de wijziging in de vorm van Verordening (EG)
nr. 1/2003 werd doorgevoerd. Verordening (EG) nr. 1/2003/EG van de Raad betreffende de uitvoering van demededingingsregels van de artikelen

5

81 en 82 van het Verdrag, PbEU 2003, L 1/1. Voor bestudering van de oorsprong van het mededingingsrecht, zie M. Motta, Competition Policy:
Theory and Practice, CUP 2004.
Een voorbeeld van gedecentraliseerde handhaving vinden we in de telecommunicatie sector: zie Richtlijn 88/301/EEG van de Commissie betref-
fende de mededinging op de markten van telecommunicatie-eindapparatuur, PbEG 1988, L 131/73.
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dus plaats op een horizontaal niveau, maar het heeft
eveneens een Europees element aangezien de EU, afhan-
kelijk van de aard van het specifieke netwerk, op verschil-
lendemanieren toezicht houdt op hun handelen.Maggetti
en Gilardi definiëren deze Europese netwerken als ‘het
belangrijkste governance-instrument voor informele coör-
dinatie van publiekrechtelijke regelgeving op EU-niveau’.7

2.2. Verschillende netwerken en hun juridische aard

Over het algemeen hebben netwerken geen rechtspersoon-
lijkheid of autonome bevoegdheden. Een netwerk kan beter
omschreven worden als een ‘institutionele infrastructuur
voor nationale autoriteiten om contacten te onderhouden
met elkaar en de Commissie in zaken die gericht zijn op
de succesvolle uitoefening van hun regulerendemandaat’.8

Netwerken kunnen verschillen in de manier waarop ze
zijn georganiseerd; er zijn dus meer soorten netwerken te
onderscheiden.9

Allereerst kunnen ‘informatienetwerken’ worden opgericht
om te voorzien in grensoverschrijdende informatie-uitwis-
seling binnen een specifiek beleidsgebied. Zo verleent
bijvoorbeeld de oprichtingsverordening van het Europees
Milieuagentschap het agentschap de bevoegdheid om een
Europees informatie- en observatienetwerk op te zetten
en te coördineren om de doelstelling van het agentschap
– namelijk de EU en de lidstaten te voorzien van objectieve,
betrouwbare en vergelijkbare informatie op het gebied van
milieu – te kunnen realiseren.10

Daarnaast bestaan er ‘wetgevende’ netwerken met de be-
voegdheid tot het nemen van bindende beslissingen die
effect hebben op de lidstaten. Een van demeest prominen-
te voorbeelden hiervan is het Europees Stelsel van Centrale
Banken, waar de Raad bindende beslissingen neemt met
betrekking tot het monetaire beleid.11

De derde categorie netwerken, waar dit artikel zich op richt,
bestaat uit ‘handhavingondersteunende netwerken’ met
als taak de handhaving van EU-recht te bevorderen. Een
van de belangrijkste netwerken binnen dit kader is het
European Competition Network (ECN), dat in dit artikel
centraal staat. Het ECN is opgezet conform Verordening
(EG) nr. 1/2003, waarin een systeem van gezamenlijke
gedecentraliseerde handhaving door de Commissie en
nationale mededingingsautoriteiten voor Europeesmede-

dingingsrecht is opgezet.12 Het ECN, waarvan de leden
medewerkers zijn van nationalemededingingsautoriteiten
en de Commissie, heeft de taak om consistentie in de
handhaving vanEuropeesmededingingsrecht te verzekeren
alsmede zorg te dragen voor efficiëntie in de besluitvor-
mingsprocedures vannationalemededingingsautoriteiten.13

3. De identificatie van leemtes in de rechts-
bescherming in het systeem van network-
based governance

3.1. Inleiding: de taken van het ECN

Een van de taken van het ECN is om samenwerking tussen
leden van netwerken in de besluitvormingsprocedure
mogelijk temaken op basis van bepalingen uit Verordening
(EG) nr. 1/2003. Het ECN is hoofdzakelijk betrokken bij
de toewijzingsprocedure van zaken14 en het mogelijk ma-
ken van de uitwisseling van informatie tussen de netwerk-
leden.15Het ECNmaakt het contact en de uitwisseling van
informatie mogelijk zonder daarbij zelf beslissingen te
nemen.
Daarnaast speelt het ECN ook een belangrijke rol in de
ontwikkeling van het handhavingsbeleid. Dit doet het
netwerk door prioriteitsgebieden voor handhaving aan te
wijzen en het aannemen van soft-lawinstrumenten ter be-
geleiding van nationale autoriteiten bij de uitoefening van
hun verantwoordelijkheden. Deze instrumenten kunnen
worden gebruikt om de factoren die bijdragen aan een
goede uitvoeringspraktijk door nationale autoriteiten te
identificeren, of om de leden te verduidelijken hoe de EU-
bepalingen het beste kunnenworden toegepast en gehand-
haafd. Daarnaast kunnen er adviezenworden gegeven over
initiatieven van de Commissie. De maatregelen die door
het ECN worden uitgevaardigd zijn soft-lawmaatregelen
en hebben derhalve geen bindende kracht voor nationale
autoriteiten.
In de volgende paragrafen zullen de leemtes in de rechts-
bescherming binnen het systeem van network-based govern-
ance worden vastgesteld. Het zal duidelijk worden dat er
vele situaties denkbaar zijn waarin onvoldoende rechtsbe-
scherming is tegen beslissingen genomen binnen het

M. Magetti en F. Gilardi, ‘The policy making structure of European Regulatory Networks and the domestic adoption of standards’, beschikbaar op:
<www.fabriziogilardi.org/wip_files/maggetti_gilardi_jepp.pdf> (laatst gewijzigd 11 november 2010).

7

De Visser 2008, p. 278.8
De Visser 2008, p. 43 e.v.9
Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en informa-
tienetwerk, PbEG 1990, L 120/1 gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1641/2003, PbEU 2003, L 245/1.

10

Besluit 2004/257/EC van de Europese Centrale Bank houdende goedkeuring van het reglement van orde van de Europese Centrale Bank, PbEU
2004, L 80/33.

11

Verordening (EG) nr. 1/2003/EG van de Raad betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag, PbEU
2003, L 1/1.

12

Zie Mededeling van de Commissie betreffende de samenwerking binnen het netwerk van mededingingsautoriteiten, PbEU 2004, C 101/43 (Netwerk
Mededeling) en de Gezamenlijke Verklaring van de Raad en de Commissie betreffende de werking van het netwerk van mededingingsautoriteiten,
15435/02 ADD 1, beschikbaar op <http://ec.europa.eu/competition/ecn/index_en.html> (laatst gewijzigd op 11 november 2010).

13

Volgens artikel 11 lid 2 en 3 van Verordening (EG) nr. 1/2003 hebben de nationale mededingingsautoriteiten en de Commissie de verplichting om
elkaar te informeren over het aanhangig maken van procedures via het ECN. Zodra deze informatie is verstrekt, is er een periode van twee maanden
waarin de zaak toegewezen kan worden.

14

Volgens artikel 12 van Verordening (EG) nr. 1/2003 kunnen nationale mededingingsautoriteiten en de Commissie informatie met elkaar uitwisselen
en mag deze informatie vervolgens als bewijs in nationale procedures gebruikt worden. Deze uitwisseling van informatie biedt de nationale mede-
dingingsautoriteiten en de Commissie de mogelijkheid beslissingen te nemen op basis van de meest volledige beschikbare informatie.

15
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network governance. Allereerst zullen de leemtes in de
rechtsbescherming met betrekking tot specifieke beslis-
singen uiteengezet worden. Vervolgens zal ingegaan
worden op de leemtes die geïdentificeerd kunnenworden
met betrekking tot de algemene beleidsdocumenten van
netwerken.

3.2. Zaakspecifieke beslissingen

3.2.1. Zaakstoewijzing
Zoals hierboven reeds vermeld, speelt het ECN een rol
in de toewijzingsprocedure van zaken aan nationale me-
dedingingsautoriteiten of aan de Commissie.16 ‘Zaakstoe-
wijzing komt voor als gevolg van afdoening van de zaak
door de transferor en opening van de procedure door de
transferee’.17 Er is geen toewijzingbesluit aangenomen
door het ECN. De beslissing tot zaakstoewijzing kan van
groot belang zijn voor een eiser, aangezien dit de afwij-
zing van zijn of haar klacht dat de EU-mededingingsre-
gels zijn geschonden impliceert. Daarnaast heeft de be-
slissing ook gevolgen voor een bedrijf, omdat het dan
mogelijk onderworpen wordt aan vervolging en sancties
onderminder gunstige procedurele omstandigheden dan
het geval zou zijn indien de zaak onder de jurisdictie van
de transferor-autoriteit zou zijn gebleven.
Het is voor de eiser én bedrijven erg moeilijk rechtsbe-
scherming te genieten in een zaakstoewijzingsprocedure,
of die nu voor de rechter van de transferor-autoriteiten
plaatsvindt (indien men de afdoening van de procedure
wil betwisten) of voor de rechter van de transferee-autori-
teiten (indien men de opening van de procedure wil be-
twisten).
Er zijn meer obstakels in de rechtsbescherming voor
eisers en bedrijven voor zover het gaat om de afdoening
van de zaak. Ten eerste geldt dat als de transferor een na-
tionalemededingingsautoriteit is, de zaak onder de juris-
dictie van de nationale rechterlijke macht van de transfer-
or-lidstaat zal vallen en derhalve onderworpen zal zijn
aan de relevante nationale procesregels. Dit kan voor de
eiser betekenen dat het besluit waarop de afwijzing van
een klacht (vanwege het feit dat een andere autoriteit zich
met de klacht bezighoudt) is gebaseerd naar de nationale
procesregels niet gezien kan worden als een appellabel
besluit.18 Bedrijven hebben met hetzelfde probleem te
maken in die zin dat het besluit op basis waarvan de
autoriteit hen informeert over de stopzetting van het on-
derzoekwellicht in veel rechtssystemen niet als appellabel
besluit gezien wordt. Bovendien, zelfs als er een appella-
bele beslissing zou zijn, dan zou het bedrijf alsnog pro-
cesbevoegdheid moeten aantonen, met name dat zijn

rechten of belangen zijn geschaad door de sluiting van
de zaak. Het nemen van deze hindernis kan, gezien
vanuit verschillende perspectieven, problematisch zijn.
Allereerst, aangezien Verordening (EG) nr. 1/2003 bedrij-
ven niet het recht geeft hun zaak te laten onderzoeken
door een specifieke autoriteit, zal het onwaarschijnlijk
zijn dat rechtssystemenwaarin procesbevoegdheid gekop-
peld is aan een potentiële schending van een subjectief
recht (bijvoorbeeld Duitsland) bedrijven toegang tot de
rechter zullen verlenen in zulke omstandigheden. Maar
ook in de rechtssystemen waarin een eiser alleen een
potentiële schending van zijn of haar belangen dient aan
te tonen kan toegang tot de rechter moeizaam zijn, aan-
gezien het voor bedrijven moeilijk is te bewijzen dat de
inbreuk op hun rechtspositie is veroorzaakt door de
zaakstoewijzing.19

Maar zelfs indien toegang tot de rechter wel mogelijk
zou zijn, blijft het voornaamste obstakel voor effectieve
rechtsbescherming voor zowel de eisers als bedrijven het
gebrek aan bewijs, aangezien de uitwisselingen en con-
sultaties op de overdracht tussen publieke handhavers
plaatsvinden.20 Dit betekent dat bedrijven en eisers die
betrokken zijn bij een specifieke zaak wel worden geïn-
formeerd over de overdracht van de zaak, maar in het
duister tasten wat betreft de onderliggende redenen voor
deze toewijzingsbeslissing. Bovendien is het erg onwaar-
schijnlijk dat een rechtbank een vordering aanhoudt,
omdat de overdracht onrechtmatig zou zijn op grond van
het feit dat de transferee-autoriteit restrictievere procedu-
rele voorwaarden hanteert.
Met betrekking tot de opening van procedures door de
transferee-autoriteit kunnen nationale rechters weigeren
de beslissing te herzien, omdat zij geen rechtstreeks effect
heeft op de rechtssfeer van de eiser. Dit betekent in be-
ginsel dat enkel de definitieve afdoening van de zaak
onderworpen is aan rechterlijke toetsing. Het is voor een
potentiële eiser echter zeer moeilijk om te bewijzen dat
de toewijzing onrechtmatigwas, aangezien de toewijzings-
criteria een soft-lawstatus hebben.21

Derhalve kan geconcludeerd worden datmenmet betrek-
king tot zaakstoewijzingssituaties zowel bij de afdoening
als de opening van de procedure op hindernissen kan
stuiten. Bovendien volgt uit de bovenstaande analyse dat
er geen rechtsmiddelen zijn om de toewijzing op zichzelf
aan te vechten – noch voor de eisers, noch voor de bedrij-
ven.
Er kunnen verschillende oplossingen voor de (gedeelte-
lijke) opvulling van de reeds besproken leemtes in de
rechtsbescherming aangedragen worden.

Verordening (EG) nr. 1/2003 specificeert niet de voorwaarden waaraan voldaan moet worden wil een autoriteit bevoegd zijn om een specifieke
zaak te onderzoeken en beslissen, maar de Network Notice biedt enige richtlijnen. Het doel van het zaakstoewijzingssysteem is om tegenstrijdig-
heden en uiteenlopende meningen in Europa te voorkomen.

16

De Visser 2008, p. 378.17
U. Zinsmeister enM. Lienemeyer, ‘Die verfahrensrechtliche Probleme bei der dezentralen Anwendung des europäischen Kartellrechts’,Wirtschaft
und Wettbewerb 2002, 338.

18

Financiële overwegingen kunnen een reden zijn voor bedrijven om de definitieve beslissing aan te vechten, zoals gesuggereerd in: D. Geraldin
en N. Petit, ‘Judicial Remedies under EC Competition Law: Complex Issues arising from the ‘Modernisation’ Process’, Fordham Corporate Law

19

2005, 10. Echter, gezien de korte periode waarin de overdracht plaatsvindt, is het de vraag of deze overwegingen door een rechtbank geaccepteerd
zouden worden.
Netwerk Mededeling nr. 4.20
Netwerk Mededeling nr. 4.21
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Allereerst zou het netwerk zelf bindende besluiten kunnen
nemen omde beslissing op de toewijzing voor rechterlijke
toetsing vatbaar temaken.Momenteel neemt het netwerk,
ondanks het feit dat de zaakstoewijzing plaatsvindt binnen
het ECN, echter geen besluit. Formele besluitvorming kan
de kans voor eisers en bedrijven om tegen de toewijzings-
procedure op te komen vergroten.22 Echter, de vraag is
welke rechtbank jurisdictie over de beslissing van het ECN
zou hebben. Bovendien kunnen zaakstoewijzingsbeslissin-
gen de effectiviteit en flexibiliteit van het toewijzingsproces
afremmen. Dit kan tevens leiden tot een toename in pro-
cedures, met als gevolg dat er een situatie ontstaat waarin
leden van het netwerk te terughoudend worden om het
netwerk te gebruiken, wat de bestaansreden van het net-
werk uiteindelijk teniet kan doen.
Een andere oplossing kan gevonden worden in de harmo-
nisatie van de procedurele omgeving, zodat verzoekers
geen reden hebben om een klacht in te dienen tegen de
toewijzing.23 Deze oplossing lijkt echter niet haalbaar,
vooral in het licht van overwegingen betreffende het vinden
van een geschikte rechtsgrond. Daarnaast kan men zich
afvragen of dit in beginsel wel wenselijk is, aangezien de
realisatie hiervan zal leiden tot aanzienlijke aanpassings-
kosten, het gezien kan worden als een aanmerkelijke in-
breuk op de nationale procedurele autonomie, en het een
bedreiging zou kunnen vormen voor de samenhang van
de nationale rechtssystemen.

3.2.2. Uitwisseling van informatie
Naast de functie die zij vervult in het geval van zaakstoe-
wijzingsprocedures, speelt het ECN ook een belangrijke
rol in het proces van uitwisseling van informatie onder de
leden van het netwerk. Dit proces is essentieel voor het
waarborgen van de effectieve handhaving van het Europese
mededingingsrecht. Toch zijn er ook tijdens dit proces
verschillende leemtes in de rechtsbescherming te ontdek-
ken, die in het navolgende uiteengezet zullen worden.
Met betrekking tot de verzameling van informatie door de
transferor-autoriteit zal het nationale recht toegepast worden
om de rechtmatigheid van dit proces te toetsen. Het is
echter waarschijnlijk dat vele lidstaten geen rechtsbescher-
ming zullen openstellen tegen de verzameling van infor-
matie, aangezien dit een tussenfase vormt in de besluitvor-
mingsprocedure, en dat zij ervoor kiezen rechtsbescher-
ming tegen onderzoeksmaatregelen uit te stellen tot het
beroep tegen de definitieve beslissing.24 Dit creëert een
leemte in de rechtsbescherming wanneer het systeem van
de transferor de rechterlijke toetsing uitstelt tot de definitie-
ve beslissing (die genomen wordt door de transferee) en
het rechtssysteem van de transferee de jurisdictie om de

rechtmatigheid van onderzoeksmaatregelen genomen door
de transferor te toetsen, ontkent.
De tweede fase van het uitwisselingsproces van informatie
na het verzamelen van de informatie door de transferor-auto-
riteit bestaat uit de daadwerkelijke uitwisseling van infor-
matie. Deze uitwisseling moet gezien worden als een in-
terne zaak in het proces: er wordt geen appellabele beslis-
sing genomen en de betrokken bedrijven worden norma-
liter niet van deze uitwisseling op de hoogte gesteld.25

Derhalve lijkt er met betrekking tot de informatie-uitwis-
seling geen rechtsbescherming te bestaan.
Het echte probleemmet betrekking tot effectieve rechtsbe-
scherming lijkt zich dan ook in de laatste fase van het in-
formatie-uitwisselingsproces voor te doen, namelijk wan-
neer de transferee-autoriteit de informatie daadwerkelijk
gebruikt. Doordat de reikwijdte van de onderzoeksbevoegd-
heden onder de lidstaten van de Europese Unie verschilt,
is het mogelijk dat de transferee informatie gebruikt die hij
niet zelf had kunnen verzamelen of aanwelke verzameling
door het nationale procesrecht strengere vereisten gesteld
zouden zijn.26

Ook hier bestaan verschillende oplossingen voor het opvul-
len van de leemtes in de rechtsbescherming. Allereerst
kan een rechterlijk toetsingsmoment voor de verzameling
van informatie worden ingevoerd bij de rechtbanken van
de lidstaat van de transferor-autoriteiten. Het voordeel van
deze oplossing is dat er weinig kosten verbonden zijn aan
de invoering van een systeem waarbij een mogelijkheid
voor herziening gecreëerd wordt van wat naar nationaal
recht slechts als voorbereidende beslissing gezien wordt.
Op dezemanier kan ook gewaarborgdworden dat informa-
tie alleen wordt uitgewisseld indien de rechtmatigheid er-
van is vastgesteld of niet langer betwist kan worden. Aan
de andere kant zijn er ook nadelen verbonden aan het
herzien van informatie voordat deze wordt overgedragen,
waarbij voornamelijk gedacht kanworden aan vertragingen
en afname van efficiëntie binnen het netwerk.
Een andere oplossing kan zijn dat de uitwisseling van in-
formatie een besluit wordt en derhalve voor rechterlijke
toetsing vatbaar is. Men kan zich echter afvragen of deze
optie een meerwaarde heeft ten opzichte van de eerderge-
noemde oplossing, aangezien deze laatste optie een veel-
omvattende verandering in de regelgeving zou inhouden
zonder aanzienlijke voordelen.
Een derde optie zou zijn dat de rechtbank van de transferee
de uitwisseling van informatie toetst. Twee situaties dienen
hier onderscheiden te worden.
Aan de ene kant kan zich de situatie voordoen waarin de
overgedragen informatie onrechtmatig is volgens het recht
van de transferor. In dit model zou het de rechtbank van
de transferee zijn die de rechtmatigheid van de informatie

Het is echter de vraag of het bestaan van zo’n besluit ook daadwerkelijk de positie van de klager voor de gegrondheid van de vordering verbetert,
aangezien de toewijzingscriteria geen echte verplichting aan een autoriteit tot onderzoek of onthouding van een onderzoek van een specifieke zaak
opleggen.

22

De Visser 2008, p. 388.23
D. Arts en K. Bourgeois, ‘Samenwerking tussen Mededingingsautoriteiten en Rechtsbescherming: Enkele Bedenkingen’, Tijdschrift voor Belgische
Mededinging 2006, 43, waarin het Belgische rechtssysteem als voorbeeld wordt gebruikt, aangezien dit rechtsstelsel enkel voorziet in rechterlijke
toetsing van definitieve beslissingen.

24

Netwerk Mededeling nr. 4.25
Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij regelingen betreffende de geheimhouding van bepaalde gesprekken tussen een advocaat en zijn cliënt. De Visser
2008, p. 399-400.

26
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vaststelt op basis van het recht van de transferor tijdens
de toetsing van de definitieve beslissing.27Deze oplossing
is kostenefficiënt in die zin dat alle relevante actoren
slechts één procedure hoeven te doorlopen. Met deze
oplossing is ook de belemmering betreffende de effecti-
viteit van de netwerkhandelingen minimaal. Een nadeel
is echter dat op dezemanier de rechtbank waar de proce-
dure aanhangig is, de regels betreffende de onderzoeks-
procedures van de transferor-lidstaat moet bepalen. Dit
kan het risico met zich meebrengen dat de rechtbank
fouten maakt bij het vaststellen van de rechtmatigheid
van de overgedragen informatie als gevolg van een mis-
vatting over of misinterpretatie van het rechtssysteem
van de transferor. Daar komt nog bij dat de rechters van
de transferee-lidstaat wellicht niet over de noodzakelijke
expertise denken te beschikken om de rechtmatigheid
van verzamelde informatie aan de hand van regels van
een buitenlands rechtssysteem vast te stellen, wat kan
leiden tot een gebrek aan voldoende toezicht. Bovendien
impliceert deze oplossing de invoering van een specifieke
bevoegdheid voor rechtbanken voor bepaalde zaken, die
een gevaar kan vormen voor de samenhang van rechts-
systemen.
Aan de andere kant kan een situatie ontstaan waarin de
overgedragen informatie onrechtmatig is op grond van
het rechtvan de transferee. In zo’n situatie zal de rechtbank
van de lidstaat van de transferee de rechtmatigheid van
informatie moeten beoordelen die rechtmatig is verza-
meld in de transferor-lidstaat, maar volgens het rechtssys-
teem van de transferee onrechtmatig is. Deze oplossing
zou de effectiviteit van de gehele procedure van uitwisse-
ling van informatie echter ernstig ondermijnen, aange-
zien dit systeem gebaseerd is op de veronderstelling dat
informatie wordt verzameld in het ene rechtssysteem om
vervolgens als bewijs gebruikt te worden in een ander
rechtssysteem.Hier lijkt de effectiviteit zwaarder te wegen
dan de mogelijke problemen die kunnen optreden bij
het gebruik van informatie die onrechtmatig is volgens
het rechtssysteemvan de transferee, gezien de beperkte
ongelijksoortigheid in de regelgeving omtrent de verza-
meling van informatie.28

3.3. Besluiten van algemene strekking

Zoals reeds besproken, is het ECN niet alleen betrokken
bij procedures inzake beschikkingen in concrete gevallen,
maar neemt het ook besluiten van algemene strekking
gericht op de beïnvloeding van beslissingen die door na-
tionale actoren genomen worden. Formeel gezien zijn
deze besluiten soft-lawmaatregelen en hebben zij derhalve
geen bindende kracht. In de praktijk worden ze echter
alom nageleefd door nationale autoriteiten en worden ze

beschouwd als invloedrijk.29Aangezien de netwerkbeslui-
ten soft law zijn, worden ze normaliter niet meegewogen
door de rechters. Er wordt echter wel gezegd dat rechters
geneigd zijn de netwerkbesluiten van groot belang te
achten voor de beoordeling, omdat zij wellicht zelf een
gebrek aan noodzakelijke expertise met betrekking tot
de inhoud van de voorgelegde documenten denken te
hebben. Bovendien vinden rechters het waarschijnlijk
wenselijk om documenten waarover overeenstemming
is bereikt door de Commissie en alle nationale autoritei-
ten van lidstaten, te respecteren.30

Deze situatie is niet zonder risico’s voor bedrijven, aan-
gezien er een kans bestaat dat bedrijven beperkingen
krijgen opgelegd op grond van deze documenten, terwijl
ze wellicht een verkeerde of inefficiënte uitwerking heb-
ben.31 Het is dus de vraag of deze documenten voor
rechterlijke toetsing vatbaar zoudenmoeten zijn. Om dat
mogelijk te maken is het noodzakelijk de besluiten van
het netwerk om te zetten in hard law, omdat zonder een
hard-lawstatus geen nationale of Europese rechtbank de
rechtmatigheid van deze besluiten zou toetsen, aangezien
zij geen rechtsgevolgen hebben.
Indien het voor netwerken mogelijk zou zijn hard-
lawmaatregelen te nemen, die vervolgens aan rechterlijke
toetsing onderworpen kunnen worden, zal dit verschil-
lende voordelen met zich meebrengen. Zo kan bijvoor-
beeld de dreiging van rechterlijke toetsing een stimulans
voor de netwerken zijn om documenten van een hogere
kwaliteit te produceren, iets wat tevens de betrouwbaar-
heid en legitimiteit van de documenten zal verhogen.
Aan de andere kant brengt dit uiteraard ook verschillende
problemen en nadelen met zich mee. Allereerst is het
twijfelachtig of, met inachtneming van de Meroni-doctri-
ne,32 een orgaan zoals het ECN de bevoegdheid zou
kunnen hebben om hard-lawmaatregelen uit te vaardigen.
Bovendienwordt het waarschijnlijkmoeilijker consensus
over de precieze inhoud van de maatregelen te bereiken,
wanneer de leden van het netwerk zouden weten dat de
besluiten die zij nemen bindend zijn. Omdezelfde reden
kunnen nationale autoriteiten voorzichtiger worden in
het aannemen van deze besluiten. Daarenboven kan een
toename van procedures tegen bepaalde besluiten, het
nemen van nieuwe besluiten in de toekomst ontmoedi-
gen. Ten slotte kan het openstellen van rechtsbescher-
ming tegen soft-lawmaatregelen nieuwe ontwikkelingen
in de activiteiten binnen het netwerk ontmoedigen.
Maar ook al zou men aannemen dat soft-lawmaatregelen
voor rechterlijke toetsing vatbaar zijn, dan blijft men nog
steeds geconfronteerd met het probleem van de toewij-
zing van jurisdictie aan een bepaalde rechtbank. Zullen
nationale rechtbanken bevoegd zijn om soft-lawmaatrege-
len van netwerken te behandelen? Of zal de rechterlijke

Dit wordt aangedragen door Arts en Bourgeois 2006, p. 43. De auteurs noemen ook twee rechtsgronden waarop de bovenvermelde bevoegdheid
van nationale rechtbanken mogelijk gebaseerd kan zijn.

27

Voor een overzicht van deze verschillen, zie De Visser 2008, p. 400.28
Bijvoorbeeld, het ECN Model Clementieprogramma verklaart dat ‘ECN leden binnen de grenzen van hun bevoegdheid zich inspannen om hun
programma’s in lijn te brengen met het ECN Model’, beschikbaar op <http://ec.europa.eu/competition/ecn/model_leniency_en.pdf> (laatst ge-
wijzigd op 11 november 2010).

29

De Visser 2008, p. 305.30
De Visser 2008, p. 424.31
Zaak 5/56 (Meroni & Co., Industrie Metallurgiche SpA/High Authority), Jur. 1957, p. 133.32
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toetsing van de rechtmatigheid van besluiten van algemene
strekking onder de bevoegdheid van een Europese rechter,
waarschijnlijk het Gerecht, vallen? De kans bestaat dat de
nationale rechter een gebrek aan expertise heeft. Dit kan
de introductie van rechterlijke toetsing voor besluiten van
algemene strekking van netwerkenwellicht in zekeremate
ineffectief maken. Bovendien kan het toewijzen van juris-
dictie aan een nationale rechtbank om deze besluiten te
herzien resulteren in tegenstrijdige uitspraken door de
rechters van verschillende lidstaten, met het gevolg dat
een bepaald netwerkdocument als geldig kan worden be-
schouwd in de ene lidstaat en ongeldig in de andere.
Het Gerecht zal daarentegen hoogstwaarschijnlijk wel
voldoende expertise in huis hebben om de netwerkdocu-
menten te herzien. De jurisdictie van het Gerecht zou ook
voor de nodige uniformiteit kunnen zorgen, die bij de bo-
venstaande oplossing niet bereikt zou kunnen worden.
Desalniettemin zullen eisers nog steeds geconfronteerd
wordenmet het probleem van procesbevoegdheid voor het
Gerecht. Ingevolge de voorwaarden uit artikel 263 VWEU
moet een klager allereerst kunnen aantonen dat de hande-
ling aan hem is geadresseerd of dat hij individueel wordt
geraakt door de handeling, wat vrijwel onmogelijk is voor
besluiten van algemene strekking.33Zelfs als een verzoeker
in staat zou zijn dit aan te tonen, dan nog zou hij of zij
daarnaast moeten aantonen dat de handeling hem of haar
ook rechtstreeks raakt. Ook dit is moeilijk voorstelbaar,
aangezien er – zelfs al zouden netwerkbesluiten bindend
zijn – nog altijd een aanzienlijke discretionaire ruimte
blijft bestaan voor de besluitvormingsprocedures van na-
tionale autoriteiten: volgens de jurisprudentie van het Hof
van Justitie kan in dat geval een beroep tot nietigverklaring
van een besluit niet ingewilligd worden.34 Hierbij dient
opgemerkt te worden dat de inwerkingtreding van het
Verdrag van Lissabon deze conclusie niet verandert, aan-
gezien zelfs als de besluiten beschouwd zouden worden
als wetgevingshandelingen in de zin van artikel 263
VWEU, er nog altijd door een eiser aangetoond dient te
worden dat een handeling hem of haar rechtstreeks raakt.
Ten slotte zou een oplossing voor het probleem van een
bevoegde rechtbank gelegen kunnen zijn in de oprichting
van beroepsorganen binnen de eigen structuur van de
netwerken. Deze organen zouden voldoende expertise
hebben om de netwerkbesluiten te herzien en kunnen
voorzien in voldoende uniformiteit binnen de EU. De
schaduwzijde hiervan is echter dat interne beroepsorganen
het risico lopen niet voldoende onafhankelijk te zijn om
een beslissing te nemen.35Dit zou opgelost kunnenworden
door een beroepsmogelijkheid tegen deze beslissingen in
te stellen bij de Europese rechter, ware het niet dat dit weer
voor een langere en moeizame beroepsprocedure zal zor-
gen.
Er zou ook toegevoegd kunnen worden dat zelfs als de
problemenmet betrekking tot rechterlijke competentie en

procesbevoegdheidworden opgelost, men nog steeds met
de vraag geconfronteerd zou worden hoe diepgaand een
rechtbank het besluit zou toetsen in geval van een verzoek
tot herziening van besluiten van algemene strekking van
een netwerk. In dit geval kanmen van de nationale rechter,
gezien de technische aard van de besluiten en hetmogelij-
ke gebrek aan expertise bij de rechter, terughoudendheid
ten opzichte van de besluiten verwachten.

4. Conclusie

De bovenstaande analyse toont aan dat er verschillende
leemtes in de rechtsbescherming binnen het systeem van
network-based governance zijn. Zoals besproken brengen
de oplossingen om deze leemtes te vullen zoveel nadelen
met zich mee, dat het de vraag is of het wel raadzaam is
om ze in de bestaande structuren van de rechtsbescher-
ming op te vullen.
Hier moet echter wel benadrukt worden dat network-based
governance gecreëerd is om de problemen van de gedecen-
traliseerde handhaving van de Europese Unie wetgeving
op te lossen. Het systeem heeft zijn succes te danken aan
de flexibiliteit van het model en het kan derhalve beargu-
menteerd worden dat als er meer mogelijkheden voor
rechterlijke toetsing zouden worden geboden, de leden
waarschijnlijk terughoudender zouden worden in het ge-
bruik van de mechanismen van het netwerk. Om de voor-
delen van dit bestuursmodel niet teniet te doen, zou tegen
de besluiten van het netwerk op zich, zoals zaakstoewijzin-
gen en informatie-uitwisseling, geen rechtsbescherming
moeten openstaan en zou de rechterlijke toetsing derhalve
beperkt moeten zijn tot handelingen voorafgaand aan of
volgend op de intra-netwerkbeslissingen. Vanuit dit per-
spectief wordt dan harmonisatie van de procedurele omge-
ving erg belangrijk, aangezien het de stimulans tot proce-
deren zou neutraliseren en ongelijke behandeling zou
voorkomen. Desalniettemin mag de keerzijde van zo’n
oplossing (de kosten en samenhang van het systeem en
de algehele haalbaarheid) niet over het hoofd worden ge-
zien.
Voor zover het gaat om besluiten van algemene strekking
is reeds aangetoond dat het openstellen van beroep tegen
deze maatregelen wellicht meer problemen met zich zou
brengen dan dat het zou oplossen met het oog op de effi-
ciëntie en dewerkbaarheid van het systeem. Er zijn daarom
sterke argumenten voor het behouden van de status-quo,
dat wil zeggen geen rechterlijk toetsing van soft-lawmaatre-
gelen. Een alternatieve oplossing kan liggen in het waar-
borgen van ex ante deelname van burgers en/of bedrijven
aan de besluitvormingsprocedure van soft-lawmaatregelen.
Een toenemende betrokkenheid in de besluitvorming is
echter enkel van betekenis wanneer ermogelijkheden voor

Op grond van jurisprudentie van het Hof van Justitie moet de eiser in het geval van betwisting van besluiten van algemene strekking proberen te
bewijzen dat het besluit in feite een vermomde verordening is. Zie bijvoorbeeld de zaken 789 en 790/79 (Calpak SpA en Società lavorazione Frutta
SpA/Commissie), Jur. 1980, p. 1949.

33

Het algemene principe is dat een handeling een eiser rechtstreeks raakt indien de rechtssfeer van de eiser rechtstreeks beïnvloedt wordt en er geen
beoordelingsruimte toekomt aan degenen die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van de maatregel. Zaken 41-44/70 (International Fruit
Company BV/Commissie), Jur. 1971, p. 411.

34

Er dient opgemerkt te worden dat deze oplossing mogelijk inbreuk maakt op het vereiste van onafhankelijkheid van artikel 6 EVRM.35
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burgers en bedrijven zijn om schadevergoeding te kun-
nen vorderen indien hun recht tot participatie wordt ge-
schonden. De Europese rechters hebben daarentegen
consequent het bestaan van het recht om gehoord te
worden met betrekking tot besluiten van algemene
strekking afgewezen en hebben bepaald dat in geval van
zulkemaatregelen toegang tot de rechter enkel openstaat
voor eisers die zich expliciet kunnen beroepen op het
recht tot participatie op grond van de regels die van toe-
passing zijn op de procedure in kwestie.36 Tegelijkertijd
is de Europese wetgever terughoudend gebleken om
Europese instellingen bindende juridische verplichtingen
ter raadpleging op te leggen, met het argument dat ze
wellicht de besluitvormingsprocedure te erg zouden ver-

tragen en de efficiëntie van het besluitvormingsproces
zouden verminderen.37

Concluderend kan, in het licht van het bovenstaande,
gezegd worden dat de bestaande structuren van de rech-
terlijke toetsing niet toegerust zijn om effectieve rechts-
bescherming binnen het systeem van network-based gov-
ernance te waarborgen. Terwijl de manieren waarop be-
stuurlijke organen met Europees recht omgaan zich in
het laatste decennium verder hebben ontwikkeld, lijkt
het erop dat de rechtspraak achterblijft: dit suggereert
dat wellicht de tijd gekomen is om de bevoegdheden en
de algehele rol van de rechtspraak in de komendemodel-
len van bestuur in de Europese Unie te herzien.

Zaak C-170/89 (Bureau Européen des Unions de Consommateurs/Commissie), Jur. 1991, p. I-5709; zaak C-104/97P (Atlanta AG en anderen/Commissie),
Jur. 1999, p. I-6983.

36

Commission Communication, Towards a reinforced culture of consultation and dialogue – General principles and minimum standards for
consultation of interested parties by the Commission, 11 December 2002 COM(2002)704 final.

37

– 122 –

S
E

W
-

N
U

M
M

E
R

3
•

M
A

A
R

T
2
0
1
1



Kroniek energierecht 2010

Mr. drs. B.B. de Bruijne*45

In deze kroniek worden de ontwikkelingen in het Euro-
pese en Nederlandse energierecht en energiebeleid in

het jaar 2010 beschreven.

1. Inleiding

Net als in de laatste kroniek energierecht die in dit tijd-
schrift verscheen over ontwikkelingen in het jaar 20031 is
de reikwijdte beperkt tot de elektriciteits- en gasmarkt,
hoewel het energierecht ook terreinen beslaat als ruimte-
lijke ordening2 en consumentenrecht3. Allereerst komen
aan de orde de (voorstellen voor) Europese wet- en regelge-
ving (par. 2) en nationale wet- en regelgeving4 (par. 3) met
aandacht voor ontwikkelingen in het energiebeleid. Vervol-
gens wordt aandacht besteed aan de reguleringspraktijk,
met nadruk op de Nederlandse mededingingsautoriteit
(hierna: NMa) (par. 4).5 Daarna komen, behoudens twee
uitzonderingen, uitspraken aan de orde van het College
van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBB) over de
regulering op grond van de Elektriciteitswet 1998 (hierna:
Elektriciteitswet) en de Gaswet (par. 5).6 De laatste para-
graaf omvat een korte afsluiting (par. 6).

2. Europese wet- en regelgeving

De ontwikkelingen in 2010 zijn voor een belangrijk deel
gestoeld op het Europese wetgevingspakket dat in 2009
is aangenomen. Op 23 april 2009werd een Klimaatpakket7

aangenomen en op 13 juli 2009 werd het Derde Energie-
pakket8 vastgesteld.
De doelstellingen van het Europese energiebeleid worden
vermeld in het op 1 december 2009 in werking getreden
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
(VWEU). In titel XXI over Energie in het VWEU is een
uitdrukkelijke rechtsgrondslag tot stand gekomen voor het
energiebeleid.
In artikel 194 VWEU zijn de doelstellingen van het ener-
giebeleid opgesomd: het bevorderen van de werking van
de energiemarkt, de continuïteit van de energievoorziening,
de transitie naar duurzaamheid en het tot stand brengen
van Europese netwerken. Aan de hand van deze doelstel-
lingen worden hierna de ontwikkelingen in 2010 bespro-
ken.

Mr. drs. B.B. de Bruijne is advocaat bij Bird & Bird te Den Haag. Dank aan mr. M. de Rijke en mr. drs. F.J. Webbink, eveneens advocaten in de
energiepraktijk van Bird & Bird.

*

A.Th. Meijer, E.C. Pietermaat en J.M.E. van Breugel, ‘Kroniek energierecht 2003’, SEW 2004-9, p. 363-380.1
Zie bijvoorbeeld de Crisis- en Herstelwet die op 31 maart 2010 in werking is getreden (Stb. 2010, 135).2
Zie W.H. van Boom, ‘Kroniek Energie en Water’, Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken 2010-1, p. 3-19.3
Zie ook de rubriek van J.E. Janssen en M.E. Brinkman, ‘Wet- en regelgeving’, Tijdschrift voor Energierecht.4
Zie ook de rubriek van M.M. Roggenkamp, M. Holwerda en H.T. Kruimer, ‘Actualiteiten en signaleringen’, Tijdschrift voor Energierecht.5
Zie ook de rubriek van E. Aarts en Y.A. Chan, ‘Jurisprudentie’, Tijdschrift voor Energierecht.6
Het Klimaatpakket bestaat uit: Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van
energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG (PbEU 2009, L 140/16);

7

Richtlijn 2009/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde de regeling voor
de handel in broeikasgasemissierechten van de Gemeenschap te verbeteren en uit te breiden (PbEU 2009, L 140/63); Beschikking nr. 406/2009/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 inzake inspanningen van de lidstaten om hun broeikasgasemissierechten te verminderen
om aan de verbintenissen van de Gemeenschap op het gebied van het verminderen van broeikasgassen tot 2020 te voldoen (PbEU 2009, L 140/136);
Richtlijn 2009/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de geologische opslag van kooldioxide en tot wijziging
van Richtlijn 85/337/EEG van de Raad, de Richtlijnen 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG en 2008/1/EG en Verordening (EG)
nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad (PbEU 2009, L 140/114).
Het Derde Energiepakket bestaat uit: Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke
regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG (PbEU 2009, L 211/55); Richtlijn 2009/73/EG van het

8

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 (PbEU 2009, L 211/94); 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
(PbEU 2009, L 211/15); Verordening (EG) nr. 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de voorwaarden voor de
toegang tot aardgastransmissienetten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1775/2005 (PbEU 2009, L 211/36); 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 (PbEU
2009, L 211/1).
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2.1. Doelstelling 1: werking van de energiemarkt

Het Derde Energiepakket ziet in de eerste plaats op de
werking van de interne energiemarkt.9 Ten aanzien van
de interne markt wordt nog altijd verwezen naar het
grootschalige sectoronderzoek van de Europese Commis-
sie uit 2007, waarin obstakels voor de mededinging en
beperkingen door verschillen tussen lidstaten werden
vastgesteld.10 Het Derde Energiepakket voorziet daarom
in effectieve ontvlechting van levering en productie, het
bewerkstelligen van markttoegang voor aanbieders, har-
monisering van het toezicht en samenwerking door de
nationale toezichthouders, betere grensoverschrijdende
regelgeving voor investeringen en het bewerkstelligen
van een level playing field voor partijen van binnen en
buiten de Unie.
Om de correcte en tijdige implementatie van de nieuwe
richtlijnen van het Derde Energiepakket door lidstaten
te bevorderen, heeft de Commissie aantekeningen gepu-
bliceerd voor de interpretatie van regels over ontvlechting,
nationale regelgevende instanties (nri’s), kleinhandel en
gasopslag.11

Op 11 maart 2010 publiceerde de Commissie een verslag
over de vooruitgang bij de totstandkoming van de interne
markt voor gas en elektriciteit en de verwachtingen ten
aanzien van toekomstige marktontwikkelingen.12 De
Commissie gaat onder meer in op de tenuitvoerlegging
van wetgeving in lidstaten, de structuur en integratie van
demarkten (liquiditeit op de groothandelsmarkten, inves-
teringen in infrastructuur en regionale initiatieven), sa-
menwerking van toezichthouders en de bescherming van
afnemers (‘switchen’, tarieven).
Vervolgens publiceerde de Commissie op 10 november
2010 een strategie voor het energiebeleid tot het jaar
2020.13 Als prioriteiten worden genoemd: energie-effi-
ciëntie, een geïntegreerde Europese energiemarkt, ver-
sterking van de belangen van consumenten, energietech-
nologie en innovatie, en het versterken van de externe
dimensie van de Europese energiemarkt.
Op 8 december 2010 presenteerde de Commissie een
voorstel voor een verordening over marktintegriteit en
transparantie.14 De ontwerpverordening ziet op het
voorkomen vanmarktmisbruik en handelmet voorweten-
schap op de groothandelsmarkten voor energie. Op grond
van de verordening komt regelgeving tot stand om
marktmisbruik te voorkomen en op te sporen door sa-
menwerking tussen nationale en Europese toezichthou-
ders in de financiële en energiesector.

2.2. Doelstelling 2: continuïteit van de energie-
voorziening

Op 20 oktober 2010 is een verordening inzake gasvoor-
zieningszekerheid vastgesteld.15 De verordening ziet op
het rechtskader om de leveringszekerheid te waarborgen
en bij te dragen aan de goede werking van de interne
gasmarkt, in het geval van een verstoring van die levering.
Op basis van de verordening gasvoorzieningszekerheid
dienen de lidstaten beter in staat te zijn de leveringsze-
kerheid in tijden van aanvoeronderbrekingen te garande-
ren. Lidstaten worden verplicht een Bevoegde Autoriteit
voor de leveringszekerheid aan te wijzen, die ondermeer
tot taak krijgt het (doen) opstellen van risicoanalyses en
noodplannen. Omvoorbereid te zijn op een onderbreking
in de aanvoer, stelt de verordening minimumeisen aan
de infrastructuur van individuele lidstaten. DeCommissie
krijgt een sterke coördinerende bevoegdheid en kan de
Bevoegde Autoriteit van de lidstaten en aardgasbedrijven
ten tijde van een ‘communautaire noodsituatie’ bindende
aanwijzingen geven. Er is sprake van een ‘communautaire
noodsituatie’ als de Commissie die uitroept op verzoek
van een Bevoegde Autoriteit of als de EU 10% van de
gasimport uit derde landen verliest.

2.3. Doelstelling 3: transitie naar duurzaamheid

Het Klimaatpakket uit 2009 omvat richtlijnen op het
gebied van gebruik van energie uit hernieuwbare bron-
nen, handel in broeikasgasemissierechten en afvang- en
opslag van CO2 (CCS). In het Klimaatpakket is de
20/20/20-doelstelling vastgelegd: 20% reductie in uit-
stoot van broeikasgassen ten opzichte van 1990 (30% bij
een mondiaal klimaatakkoord), een aandeel van 20%
energie uit duurzame bronnen en het terugdringen van
het energieverbruik door energie-efficiëntie met 20%.
De Unie is nog ver weg van de 20%-doelstellingen, nu
onder de huidige omstandigheden slechts 8,9% duurza-
me energie wordt bereikt in 2020.
In de Duurzaamheidsrichtlijn (2009/28/EG) wordt aan
Nederland een bindende verplichting opgelegd om een
percentage van 14% energieverbruik uit duurzame
bronnen te bereiken in 2020. In juni 2010 heeft Neder-
land tijdig uitvoering gegeven aan de verplichting om
een Actieplan duurzame energie in te dienen bij de
Commissie.16

Met betrekking tot het bevorderen van energie-efficiëntie
zijn op 19 mei 2010 richtlijnen aangenomen over de

Zie een uitgebreide beschrijving in S. Pront-van Bommel, ‘Het Derde Energiepakket’, SEW 2010-11, p. 455-467.9
SEC(2006)1724.10
<Http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/interpretative_notes/interpretative_note_en.htm>.11
COM(2010)84 fin.12
COM(2010)639 fin. De Europese Commissie publiceerde ook een begeleidend werkdocument.13
COM(2010)726 fin.14
Verordening (EU) nr. 994/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende maatregelen tot veiligstelling van de
gaslevering en houdende intrekking van Richtlijn 2004/67/EG van de Raad (PbEU 2010, L 295/1).

15

De nationale actieplannen zijn gepubliceerd door de Europese Commissie, <http://ec.europa.eu/energy>.16
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vermelding van het energieverbruik als productinformatie
en de normering van de energieprestatie van gebouwen.17

Op 31 mei 2010 publiceerde de Commissie een voorstel
voor een verordening om een financieringsinstrument tot
stand te brengen op het gebied van energie-efficiëntie en
hernieuwbare energie.18Met het instrument worden lokale
en regionale autoriteiten gestimuleerd investeringen te
doen op het gebied van duurzame energie.
Bij Besluit van de Raad van 24 juni 2010 is namens de
Europese Unie het statuut van het Internationaal Agent-
schap voor hernieuwbare energie (IRENA) goedgekeurd.19

Op 3 november 2010 heeft de Commissie een voorstel ge-
daan voor een verordening inzake het beheer van verbruik-
te splijtstof en radioactief afval.20 Lidstaten worden ver-
plicht op nationaal niveau voorzieningen te treffen ten
aanzien van alle stadia van het beheer van radioactief afval.
Daartoemoet een onafhankelijke nationale toezichthouder
worden aangewezen.
In 2010 heeft de Commissie uitvoering gegeven aan de
wijzigingen om de handel in broeikasgasemissierechten
uit te breiden en te verbeteren. In de derde handelsfase
(2013-2020) geldt als uitgangspunt een volledige veiling
van emissierechten voor de energiesector en een overgangs-
regeling met toewijzing op grond van benchmarks (10%
van de meest efficiënte ondernemingen per sector) voor
andere sectoren. Daartoe heeft de Commissie op 12 novem-
ber 2010 een veilingverordening vastgesteld.21 Op 20 de-
cember 2010 stemden lidstaten inmet een ontwerpbesluit
van de Commissie over de criteria en benchmarks voor de
kosteloze toekenning van emissierechten vanaf 2013.

2.4. Doelstelling 4: het tot stand brengen van Europese
netwerken

Een belangrijk onderdeel van het Derde Energiepakket
ziet op de regulering van grensoverschrijdende infrastruc-
tuur voor energie. Voor het toezicht op grensoverschrijden-
de regulering is voorzien in de oprichting van een Agent-
schap voor de samenwerking tussen de nationale toezicht-
houders op de energiemarkten (ACER). Daarnaast worden
in 2011 de samenwerkingsverbanden geformaliseerd tussen
de nationale beheerders van de landelijke infrastructuren
voor de transmissie van elektriciteit (ENTSO-E) en gas
(ENTSO-G). De Europese Commissie krijgt een aansturen-

de rol door het vaststellen van prioriteiten voor kaderricht-
snoeren en netwerkcodes, na raadpleging van ACER, de
ENTSO’s en andere betrokken partijen.
Op 24 juni 2010 is een verordening vastgesteld op grond
waarvan de Commissie inzicht moet krijgen in de ontwik-
keling van energie-infrastructuur in de Unie, doordat lid-
staten investeringen aan haar melden.22 Het gaat daarbij
om investeringen in infrastructuur voor aardolie, elektrici-
teit, biobrandstoffen en kooldioxide.
Op 23 september 2010 is een verordening vastgesteld met
richtsnoeren voor het bepalen van de vergoeding voor
elektriciteitsstromen tussen (transmissie)netbeheerders
en bijbehorende gemeenschappelijke regelaanpak.23Door
ENTSO-E wordt een fonds opgericht om deze kosten, in
samenwerking met de Commissie en ACER, aan (trans-
missie)netbeheerders te vergoeden.
Op 17 november 2010 publiceerde de Commissie een
strategie over de prioriteiten voor investeringen in energie-
infrastructuur tot 2020 en daarna, om te komen tot een
geïntegreerd Europees energienetwerk.24 De Commissie
stelt voorop dat elektriciteitsnetwerken in Europa aan ver-
vanging toe zijn en moeten worden gemoderniseerd om
te voldoen aan de eisen van nieuwe toepassingen als decen-
trale opwekking en teruglevering van elektriciteit. Daar-
naast zijn er voorzieningen nodig voor grootschalige opslag
van elektriciteit en innovatie rond ‘slimme netten’. Ten
slotte is er een urgente behoefte aan hoogspanningsverbin-
dingen over langere afstanden binnen de Unie.
Als belangrijkste obstakels voor de realisatie van Europese
energie-infrastructuur wijst de Commissie op het ontbre-
ken van de middelen voor de benodigde investeringen en
de beperkingen voor netbeheerders om investeringen door
verwerking in gebruikerstarieven terug te verdienen. Om
die reden streeft de Commissie ernaar om in 2011 richt-
snoeren of een wettelijk kader te publiceren over de verde-
ling van kosten voor technologisch complexe of grensover-
schrijdende projecten, door middel van gereguleerde ge-
bruikerstarieven en investeringsregels.
Op 7 december 2010 publiceerde de Commissie een me-
dedeling over de stand van zaken rond de regionale inte-
gratie van de energiemarkten in de Europese Unie.25

Vanaf 2006 is in regionale samenwerkingsverbanden ge-
werkt aan fysieke marktintegratie voor elektriciteit en gas,
die in 2015moet leiden tot één gemeenschappelijkemarkt.

Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik
van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van energiegerelateerde producten (PbEU 2010, L 153/1); Richtlijn
2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen (PbEU 2010, L 153/13).

17

COM(2010)283 fin.18
Besluit van de Raad van 24 juni 2010 betreffende de vaststelling van het statuut van het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA)
door de Europese Unie.

19

COM(2010)618 fin.20
Verordening (EU) nr. 1031/2010 van de Commissie van 12 november 2010 inzake de tijdstippen, het beheer en andere aspecten van de veiling van
broeikasgasemissierechten overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een regeling voor de
handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap (PbEU 2010, L 302/1).

21

Verordening (EU, Euratom) nr. 617/2010 van de Raad van 24 juni 2010 inzakemededeling aan de Commissie van investeringsprojectenmet betrekking
tot energie-infrastructuur binnen de Europese Unie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 736/96 (PbEU 2010, L 180/7). Zie ook Verordening

22

(EU, Euratom) nr. 833/2010 van de Commissie van 21 september 2010 betreffende de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 617/2010 (PbEU
2010, L 248/36).
Verordening (EU) nr. 838/2010 van de Commissie van 23 september 2010 betreffende de vaststelling van richtsnoeren met betrekking tot het vergoe-
dingsmechanisme voor elektriciteitsstromen tussen transmissienetbeheerders en een gemeenschappelijke regelgevingaanpak voor de transmissie-
tarifering (PbEU 2010, L 250/5).

23

COM(2010)677 fin.24
COM(2010)721 fin.25
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3. Nationale wet- en regelgeving

3.1. Wetgeving

In 2010 zijn geenwetsvoorstellen op grond van het Derde
Energiepakket in behandeling genomen. De implemen-
tatietermijn voor het Derde Energiepakket eindigt op 3
maart 2011, maar die termijn wordt door Nederland niet
gehaald.

3.1.1. Capaciteitsonafhankelijk transporttarief
Op 15 april 2010 is de wijziging van de Elektriciteitswet
in verband met de uitbetaling van een tegemoetkoming
over 2009 en 2010 voor invoering van het capaciteitsaf-
hankelijk transporttarief in werking getreden.26Verbrui-
kers waarvoor de invoering van dit tarief nadelig was,
worden twee jaar gecompenseerd door netbeheerders op
basis van een uitvoeringsregeling.27

3.1.2. Onafhankelijk netbeheer en privatiserings-
verbod

Op 17 november zijn de Elektriciteits- en Gaswet gewij-
zigd om het verbod tot privatisering van netten en netbe-
heerders vast te leggen.28 Aanleiding voor de wetswijzi-
ging zijn de arresten van het gerechtshof ’s-Gravenhage
van 22 juni 2010 over het aan energiebedrijven opgelegde
‘groepsverbod’ en de beperking van nevenactiviteiten.
Kern van deze wetgeving is de nu formeel vastgelegde
regel dat de eigendom van een elektriciteits- of gasnet of
rechten op een net alleen direct of indirect kunnen wor-
den gehouden door de Staat, provincies, gemeenten of
andere openbare lichamen. Onder indirecte eigendom
wordt verstaan dat de eigendom van een net of de rechten
op een net, dan wel de aandelen in een netbeheerder,
berusten bij een of meer rechtspersonen waarvan alle
aandelen in publieke handen zijn, ofwel een rechtsper-
soon die een volledige dochtermaatschappij is van een
rechtspersoon waarvan alle aandelen in publieke handen
zijn. De wettelijke regeling treedt in de plaats van het
Besluit aandelen netbeheerders.
Op 2 september 2010 is het Besluit financieel beheer
netbeheerder gewijzigd.29Op grond van de onverbindend
verklaarde wetgeving moest een netbeheerder de werk-
zaamheden ter uitvoering van zijn taak in eigen beheer
uitvoeren en daartoe beschikken over voldoendemiddelen
(het creëren van een ‘vette netbeheerder’). Met de wijzi-
ging wordt beoogd ook netbeheerders na vrijwillige
splitsing te verplichten om voldoende kredietwaardigheid
te behouden voor onderhoud, vernieuwing en uitbreiding
van het netwerk.

3.1.3. Voorzieningszekerheid en voorrang voor
duurzame energie

Op 30 november is het wetsvoorstel inzake de verbetering
van de voorzieningszekerheid en houdende regels met
betrekking tot de voorrang voor duurzame energie aan-
genomen.30

Dewet ziet op het bevorderen van investeringen in infra-
structuur, productiecapaciteit en duurzame energie.
Volgens de wetgever is de wet het sluitstuk van een inte-
graal beleid gericht op duurzaamheid, voorzieningszeker-
heid en betaalbaarheid. Demeest opzienbarende bepalin-
gen in het wetsvoorstel behelzen een aanpassing van de
wijze waarop gas wordt verhandeld in Nederland en het
bieden van voorrang voor duurzaam opgewekte elektrici-
teit bij congestie op het elektriciteitsnet (‘voorrang voor
duurzaam’).
Aanleiding voor het aanpassen van de wijze waarop gas
in Nederland wordt verhandeld, is de wens om aanslui-
ting te vinden bij de Europese markt. De aanpassing ziet
op de introductie van een marktgericht regime voor het
handhaven van de balans op het gastransportnet.
Een tweede punt van belang is de voorrang voor duur-
zaam opgewekte elektriciteit op het transportnet.31 De
toegang tot het net voor duurzaam opgewekte elektriciteit
is gewaarborgd vanwege de aansluitplicht die rust op
netbeheerders. Op grond van het wetsvoorstel is de net-
beheerder verplicht om duurzaam opgewekte elektriciteit
zonder enig voorbehoud te transporteren. Dat betekent
dat duurzame elektriciteit voorrang moet krijgen als de
maximale transportcapaciteit ontoereikend is om alle
elektriciteit (duurzaam en niet-duurzaam) te kunnen
transporteren en er dus sprake is van congestie.
Na een negatief advies van de Raad van State over de
kostenverdeling van congestiemanagement, heeft de
minister toegezegd dat specifieke onderdeel nog niet in
werking te laten treden, zodat de kosten automatisch in
de tariefregulering van de netbeheerders wordenmeege-
nomen.32

De procedures rond het vaststellen van reguleringsbeslui-
ten door de NMa worden gestroomlijnd door bijzondere
bepalingen over bezwaar en beroep om het ‘stapelen’ van
procedures te voorkomen.
Ten aanzien van de besluitvorming over uitbreidingsin-
vesteringen in energie-infrastructuur en de verwerking
daarvan in tarieven voorziet het wetsvoorstel in een nieuw
beoordelingskader. Investeringen van de nationale netbe-
heerders en investeringen van regionale netbeheerders
met een ‘nationaal belang’ worden door de rijksoverheid
beoordeeld op nut en noodzaak. Op grond van een doel-
matigheidstoets van de NMa kunnen dergelijke investe-
ringen worden verwerkt in tarieven van netbeheerders.
Het regeringsbeleid ten aanzien van de voorzieningsze-
kerheid omvat een strategie omNederland te ontwikkelen

Stb. 2010, 129.26
Stcrt. 2010, 4193.27
Stb. 2010, 759.28
Stb. 2010, 682.29
Stb. 2010, 810.30
In het wetsvoorstel opgenomen vooruitlopend op de totstandkoming van artikel 16 van deDuurzaamheidsrichtlijn (2009/28/EG), zieKamerstukken
II 2008/09, 31 904, nr. 3, p. 23.

31

Kamerstukken I 2010/11, 31 904, nr. K.32
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als ‘gasrotonde’ van Noordwest-Europa. Na een toezegging
gedurende de behandeling van het wetsvoorstel heeft de
minister op 8 december 2010 een economische analyse
van de Nederlandse gasrotondestrategie naar de kamer
gestuurd.33 Uit de analyse blijkt dat Nederland beschikt
over een aantrekkelijk en transparant reguleringsproces.
Als belemmeringen voor het verwezenlijken van de gasro-
tonde worden het ontbreken van stabiele transittarieven
en de dominante positie van gevestigde marktpartijen ge-
noemd.

3.2. Wetsvoorstellen

3.2.1. Afvang en opslag van CO2

Op 17 maart 2010 is het wetsvoorstel tot wijziging van de
Mijnbouwwet ter implementatie van de CCS-richtlijn naar
de kamer gezonden.34Nieuwe stookinstallaties groter dan
300 MWmoeten geschikt zijn om CO2 af te vangen (cap-
ture ready). Voor het transport gelden vereisten ten aanzien
van de toegang tot transportnetwerken. Voor de opslag van
CO2, en voor de opsporing van opslaglocaties, geldt een
vergunningplicht binnen de kaders van de Mijnbouwwet.
Daarnaast voorziet de richtlijn in de overdracht van verant-
woordelijkheden van de exploitant aan de overheid na het
beëindigen van de opslagactiviteiten.
Bij brief van 4 november 2010 benadrukt de minister dat
CCS een belangrijke schakel vormt op weg naar een
duurzame energievoorziening. De minister kondigt aan
dat het proefproject Bergermeer wordt afgeblazen vanwege
het ontbreken van lokaal draagvlak.35 Een grootschalig
CCS-project op zee kon in de loop van 2010 doorgang
vinden met nationale en Europese subsidie.36

3.2.2. Marktmodel en invoering slimme meter
Het wetsvoorstel Verbetering van de werking van de elek-
triciteits- en gasmarkt is in gewijzigde vorm ingediend op
26 april 2010 en ziet op het verbeteren van de administra-
tieve processen tussen netbeheerders en afnemers.37 Aan-
leiding voor het wetsvoorstel was het grote aantal proble-
men tussen energiebedrijven en kleinverbruikers in de
afgelopen jaren. Op basis van het wetsvoorstel worden
‘slimme’ meters voor gas en elektriciteit ingezet die op
afstand uitleesbaar zijn. Door deze meters kan de dienst-
verlening aan afnemers worden verbeterd doordat afne-
mers eenvoudiger kunnenwisselen van leverancier. Boven-
dien kunnen afnemers beter in staat worden gesteld om
het energieverbruik te verminderen. In het gewijzigde
voorstel worden kleinverbruikers niet langer verplicht om
mee te werken aan de plaatsing van op afstand uitleesbare
meters. Op 9 november 2010 is het gewijzigde voorstel
aangenomen door de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel Marktmodel wordt gezamenlijk behan-
deldmet het oorspronkelijkewetsvoorstel energiebesparing
ter implementatie van de Richtlijn energie-efficiëntie bij
het eindgebruik en energiediensten (2006/32/EG).38

3.2.3. Implementatie richtlijnen duurzame energie
Op 1 april 2010 is het wetsvoorstel houdende de implemen-
tatie van verschillende richtlijnen voor duurzame energie
ingediend bij de Tweede Kamer, waaronder deDuurzaam-
heidsrichtlijn (2009/28/EG).39

Om volledig uitvoering te geven aan de verplichting om
bij congestie voorrang te verlenen aan duurzaam opgewek-
te elektriciteit op basis van de Duurzaamheidrichtlijn in
de Wet voorrang voor duurzaam, omvat het wetsvoorstel
een meldplicht voor netbeheerders bij de NMa wanneer
niet aan die verplichting wordt voldaan.
Ten aanzien van de doelstelling om het aandeel duurzaam
opgewekte energie te vergroten, worden aanvullende
soorten biomassa en bepaalde soorten warmte (oppervlak-
tewater, omgevingslucht) onder de definitie van duurzame
energie gebracht.
Het wetsvoorstel is ingediend voordat in de zomer van
2010 een regeerakkoord tot stand kwam waarin de ambi-
tieuze klimaatdoelstellingen (30% vermindering van uit-
stoot en 20% duurzame energie) zijn teruggebracht tot de
Europese normering (20% vermindering van uitstoot en
14% duurzame energie). Het percentage duurzaam opge-
wekte energie was in 2009 slechts 3,9%. In Nederland
wordt vooral gebruikgemaakt van windprojecten (op land
en zee) en biomassa. Bij brief van 30 november 2010 heeft
het kabinet een hervorming aangekondigd van de Stimu-
leringsregeling Duurzame Energie (SDE).40 Deze SDE+
wordt gefinancierd uit een opslag op de energierekening
en begrensd op een bedrag van € 1,4 miljard waarop aan-
bieders van alle soorten duurzame energieproductie aan-
spraak kunnen maken, in plaats van de tot nu toe gehan-
teerde aparte budgetten. Daarnaast onderzoekt de regering
de mogelijkheid om bindende doelstellingen voor duur-
zaam opgewekte elektriciteit op te leggen aan producenten
en leveranciers om de klimaatdoelstellingen te verwezen-
lijken.

3.2.4. Warmtewet
Dit wetsvoorstel is voor het eerst ingediend op 15 september
2003 en uiteindelijk op 10 februari 2009 door de Eerste
Kamer aangenomen, waarbij de inwerkingtreding tot op
heden is uitgesteld.41 Met het wetsvoorstel werd beoogd
de levering van warmte aan huishoudens tegen redelijke
prijzen en voorwaarden te waarborgen. De NMa heeft op
12 mei 2010 geconcludeerd dat de manier waarop de prij-
zen worden berekend in de Warmtewet te complex is en

Kamerstukken II 2010/11, 29 023, nr. 78.33
Kamerstukken II 2009/10, 32 343, nr. 2.34
Kamerstukken II 2010/11, 28 982, nr. 113.35
Kamerstukken II 2009/10, 31 209, nr. 118.36
Kamerstukken II 2007/08, 31 374, nr. 2 en Kamerstukken II 2009/10, 32 374, nr. 2.37
Kamerstukken II 2007/08, 31 320, nr. 2.38
Kamerstukken II 2009/10, 32 357, nr. 2.39
Kamerstukken II 2010/11, 31 239, nr. 103.40
Wetsvoorstel Warmtewet, Kamerstukken II 2002/03-2009/10, 29 048, nr. 1-51; Kamerstukken I 2007/08-2009/10, 29 048, nr. A-I.41
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leidt tot verhoging van de warmteprijs voor kleinverbrui-
kers.42Op 30 juni 2010 heeft de Tweede Kamer verzocht
om een gewijzigd wetsvoorstel, dat naar verwachting in
de eerste helft van 2011 aanhangig wordt gemaakt.

4. Regulering door de NMa

4.1. Tariefregulering

In het jaar 2010 heeft de NMa een serie besluiten geno-
men in het kader van de tariefregulering elektriciteit en
gas.43

De tarieven voor het gebruik van de distributienetten
worden in drie stappen vastgesteld: voorafgaand aan een
reguleringsperiode (3 tot 5 jaar) wordt eenmethodebesluit
genomen voor de berekening van jaarlijkse inkomsten
(tariefruimte) en komen besluiten tot stand over de doel-
matigheidskorting (x-factor) en kwaliteitsfactor (q-factor),
op grond waarvan vervolgens in jaarlijkse tariefbesluiten
wordt bepaald hoe hoog tarieven mogen zijn.

Op 26 augustus heeft de NMa demethodebesluiten voor
regionale netbeheerders elektriciteit en gas vastgesteld
voor de periode 2011 tot enmet 2013.44DeNMa heeft ook
besluiten genomen over de x-factor en de q-factor voor
de regionale netbeheerders elektriciteit en gas (2011-
2013).45 Vervolgens zijn ten behoeve van de regionale
netbeheerders tariefbesluiten vastgesteld voor elektriciteit
en gas.46De transporttarieven elektriciteit en gas stijgen
met 5 tot 7% door een inhaalslag omdat de tarieven al
enige tijd de kosten niet meer dekken, en vanwege beno-
digde investeringen op het gebied van duurzame energie
en vervangingsinvesteringen.
Op 13 september heeft de NMa methodebesluiten voor
de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet elektri-
citeit – TenneT – genomen waarin wordt voorzien in een
‘robuuste methode’ om meer ruimte te scheppen voor
investeringen.47Daarnaast heeft de NMa besluiten geno-
men over de x-factor en q-factor die voor TenneT gelden
in de periode 2011-2013.48 Op 9 december heeft de NMa
het tariefbesluit 2011 voor TenneT vastgesteld.49

Op 5 november heeft de NMa het verzoek van de beheer-
der van het landelijk gastransportnet – GTS – om haar
tarieven vast te stellen voor 2011 afgewezen.50 Vanwege
een uitspraak van het CBB van 29 juni 2010 is de NMa

gehouden eerst methode- en tariefbesluiten over voor-
gaande jaren vanaf 2006 te nemen. Bij het ontbreken
van een methodebesluit op grond waarvan de tarieven
voor 2011 kunnen worden vastgesteld, blijven van
rechtswege de tarieven uit 2010 gelden.
Aan het begin van 2010 publiceerde de NMa een visiedo-
cument met betrekking tot het reguleringskader voor de
energiemarkt.51 Het visiedocument is opgesteld met het
oog op de aankomende transitie van de energiesector die
bestaat uit decentrale opwekking van elektriciteit waarmee
stroom wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet, in-
vesteringen in elektrische (auto)mobiliteit en investerin-
gen in windparken op land en zee. Bovendien moeten
in de komende jaren grote delen van de netwerken wor-
den vervangen als gevolg van veroudering. De NMa zegt
ruimeremogelijkheden toe voor netbeheerders om inves-
teringen op te nemen in de tariefruimte.

4.2. Koppeling van nationale energiemarkten

In het kader van de totstandkoming van een Europese
(groothandels)energiemarkt heeft de NMa in 2010 ver-
schillende besluiten genomen. De koppeling van natio-
nale markten moet marktpartijen (energiebedrijven,
handelaren en kleine producenten) in staat stellen om
beter op prijssignalen te reageren. De marktkoppeling
moet zorgen voor een automatische volledige benutting
van de beschikbare grenscapaciteit en daardoor leiden
tot optimale inzet van productiemiddelen aan beide zijden
van de grens.
Op 7 juni 2010 heeft de NMa een mechanisme goedge-
keurd om de intradagelijkse handel in grensoverschrij-
dende transportcapaciteit voor elektriciteit tussenNeder-
land en België te verbeteren.52 Het mechanisme koppelt
de Nederlandse en Belgische handelsbeurzen, die de be-
schikbare grensoverschrijdende capaciteit van de natio-
nale netbeheerders verdelen.
Op 26 oktober 2010 heeft de NMa goedkeuring verleend
aan een wijziging van de Netcode Elektriciteit die toestaat
dat de Nederlandse energiebeurs (APX-Endex) wordt
gekoppeld aan de energiebeurzen van Duitsland en
Noorwegen.53 Er wordt een prijskoppeling tot stand ge-
bracht in deCentraal-West-Europese regio (de CWE-regio)
bestaande uit de Benelux, Frankrijk enDuitsland, evenals
een volumekoppeling tussen de CWE-regio en deNoord-
Europese regio bestaande uit Noorwegen, Zweden, De-
nemarken en Finland. De prijskoppeling houdt in dat

NMa, ‘Onderzoek effect Warmtewet op warmteprijs en bedrijfsrendement’ (<www.energiekamer.nl>).42
Besluiten van de NMa over technische, tarieven- en informatiecodes blijven buiten beschouwing.43
Stcrt. 2010, 13223.44
Stcrt. 2010, 18844.45
Vaststelling transport- en aansluittarief 2011 (103457) <www.energiekamer.nl/nederlands/elektriciteit/transport/tariefregulering/Vaststelling_trans-
port-_en_aansluittarief_2011.asp>.

46

Stcrt. 2010, 14355 en 14356.47
Stcrt. 2010, 14357.48
Vaststelling maximum tarieven en rekenvolumina TenneT 2011 (1035501_1/103627) <www.energiekamer.nl/nederlands/elektriciteit/transport/ta-
riefregulering/Vaststelling_maximum_tarieven_en_rekenvolumina_TenneT_2011.asp>.

49

Weigering tariefbesluiten GTS voor 2011 (103616/1) <www.energiekamer.nl/nederlands/gas/transport/tariefregulering/Weigering_tariefbeslui-
ten_GTS_voor_2011.asp>.

50

NMa, ‘Zorgen voor optimale energiedistributienetten. Visie van de toezichthouder op het reguleringskader’, februari 2010 (<www.energiekamer.nl>).51
<Www.energiekamer.nl/images/MFC18%20doc20100610115915_tcm7-137618.pdf [?]>.52
Stcrt. 2010, 17137.53
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landsoverschrijdende volumestromen en de stroomprijs
voor de gehele regio worden berekend. De volumekoppe-
ling is beperkt tot het bepalen van het verhandelde volume
tussen regio’s, waarna alsnog door de verschillende ener-
giebeurzen de eigen prijs wordt bepaald.
De eerstvolgende stap voor de NMa is het goedkeuren van
de veilingregels ten behoeve van de Britned-verbinding,
die is gerealiseerd door een samenwerkingsverband van
TenneT en het Britse National Grid.54

4.3. Geschilbeslechting en handhaving

In 2010 heeft deNMa verschillendemalen gebruikgemaakt
van de bevoegdheden tot handhaving en geschilbeslechting
op grond van de Elektriciteits- en Gaswet. Onder meer
heeft de NMa op 4maart 2010 op verzoek van de landelijk
netbeheerder TenneT aan een partij met een aansluiting
op een particulier net de verplichting opgelegd omTenneT
te betalen voor systeemdiensten, omdat deze diensten
buiten het ontheffingsregime van particuliere netten val-
len.55 Op 16 april 2010 heeft de NMa na een aanvraag tot
geschilbeslechting TenneT verplicht om transportcapaciteit
aan te leggen en beschikbaar te stellen ten behoeve van
een nog te realiseren elektriciteitscentrale.56

5. Jurisprudentie

In het perspectief van de liberalisering van de energiemarkt
in de afgelopen jaren is noemenswaardig de uitspraak van
28 april 2010 van de rechtbank ’s-Gravenhage over de
aansprakelijkheid van de Staat ten aanzien van de voorma-
lige monopolist voor de import van elektriciteit.57 De (op-
volgende) partijen van de N.V. Samenwerkende Elektrici-
teitsproductiebedrijven (SEP) hebben de Staat met succes
aansprakelijk gesteld voor de geleden schade als gevolg
van het wegvallen van de prioritaire importcapaciteit per
1 september 2005, nadat het Europese Hof van Justitie
deze voorrangsregeling in strijd met het discriminatiever-
bod uit de Elektriciteitsrichtlijn verklaarde.58

5.1. Particuliere netten (informatiecode, ontheffings-
gronden, transporttarief)

In 2010 heeft het CBB uitspraak gedaan in procedures
rond zogenaamde ‘particuliere netten’, waarvoor op grond
van de Elektriciteits- en Gaswet een ontheffing kan worden

verleend van de verplichting een netbeheerder aan te wij-
zen. In deze rechtspraak klinkt het Citiworks-arrest door,
waarin is bepaald dat particuliere netten onder de regule-
ring van distributienetten vallen met onder meer de ver-
plichting tot het bieden van toegang aan derden.59

Op 10 maart 2010 heeft het CBB uitspraak gedaan over de
vraag of een aangeslotene op een particulier net recht heeft
op een EAN-code, een unieke 18-cijferige combinatie om
aansluitingen op het elektriciteits- en gasnet te identifice-
ren.60 Met behulp van deze code kan een aangeslotene
wisselen van leverancier. Indien een particulier net is
aangesloten op het regionale net of het landelijk hoogspan-
ningsnet, dan is de beheerder van het particuliere net een
afnemer in de zin van de Elektriciteits- of Gaswet, aldus
het CBB. De beheerder van een particulier net moet een
aangeslotene op dat net vervolgens in staat stellen om van
leverancier te wisselen. De wettelijke taken van de beheer-
der van het openbare net strekken zich niet uit tot de aan-
geslotene op een particulier net.
Op 15 december 2010 heeft het CBB uitspraak gedaan in
een procedure over de invulling van de bevoegdheid van
deMinister van EL&I (Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie) om een ontheffing te verlenen van de verplich-
ting om een netbeheerder aan te wijzen.61 Het CBB heeft
bepaald dat hierbij aan deminister een ruime beoordelings-
vrijheid toekomt.
Het CBB heeft op 30 december 2010 uitspraak gedaan in
een procedure over de heffing van een transporttarief voor
de verbinding van een particulier net met het hoogspan-
ningsnet.62 Volgens het College valt deze verbinding, met
een gelijk spanningsniveau als het particuliere net, niet
onder de wettelijke definitie van het begrip ‘aansluiting’
en kan daarom geen transporttarief in rekening worden
gebracht.63

5.2. Tarieven en voorwaarden gas

Op 11 februari 2010 heeft het CBB uitspraak gedaan in een
procedure over de wijziging van de transportvoorwaarden
gas van de landelijk netbeheerder.64 Deze procedure
draaide om het balanceringsregime: de regels voor het in
evenwicht houden van het netwerk, waaronder de regels
voor de tarieven die in rekening worden gebracht bij
energieonbalans. Deze regelsmoeten objectief, transparant
en niet-discriminerend zijn.
De vraag of een door de landelijk netbeheerder gemaakt
en door de NMa goedgekeurd onderscheid tussen shippers
op grond van omvang van het portfolio gerechtvaardigd
was, heeft het CBB bevestigend beantwoord.

Stcrt. 2010, 3926.54
Stcrt. 2010, 4070.55
Besluit op bezwaar inzake geschilEemsmond Energie/TenneT (103370/40) <www.energiekamer.nl/nederlands/elektriciteit/geschilbeslechting/2010_1/Be-
sluit_op_bezwaar_inzake_geschil_Eemsmond_Energie_vs_TenneT.asp>.

56

Rb. ’s-Gravenhage 28 april 2010, LJN BM2864.57
HvJ EG 7 juni 2005, zaak C-17/03, Jur. 2005, p. I-4983.58
HvJ EG 22 mei 2008, zaak C-439/06, Jur. 2008, p. I-3913.59
CBB 10 maart 2010, LJN BM2256; overgenomen in HR 12 november 2010, LJN BN7888 (concl. A-G Keus, Windnet Oost-Flevoland en Windpark
Kubbeweg/Liander).

60

CBB 15 december 2010, LJN BO8299.61
CBB, 30 december 2010, LJN BP1763.62
Zie ook CBB 15 december 2010, LJN BO7300 over het begrip ‘aansluiting’ en het transporttarief.63
CBB 11 februari 2010, LJN BM1841.64
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Op 10 november heeft het CBB uitspraak gedaan in een
procedure over het vaststellen van de tarieven en voor-
waarden voor toegang tot het landelijk transportnetwerk,
met betrekking tot een regeling over de contractering van
capaciteit op zogenoemde OV-exitpunten.65De wetgever
heeft de NMa opgedragen om tarieven en voorwaarden
vast te stellen met inachtneming van onder meer het
belang van de ontwikkeling van het handelsverkeer op
de gasmarkt (artikel 12f Gaswet). De NMa stelt deze tarie-
ven en voorwaarden in principe vast op voorstel van de
netbeheerders. Het CBB oordeelt dat de NMa, nadat de
netbeheerders hebben geweigerd een passend voorstel
te doen, niet gerechtigd was deze voorwaarden zelf vast
te stellen en bovendien onvoldoende rekening heeft ge-
houden met het belang van de ontwikkeling van het
handelsverkeer op de gasmarkt.

5.3. Netcode Elektriciteit (blindvermogen,
compensatieregeling)

Op 9 juni 2010 heeft het CBB uitspraak gedaan in een
procedure over de aanpassing van deNetcode Elektriciteit
uit 2005met betrekking tot het zogenaamde blindvermo-
gen, een onderdeel van de spanningsregeling van het
elektriciteitsnet.66 In de gewijzigde netcode heeft de NMa
de levering van blindvermogen opgenomen in de aansluit-
voorwaarden voor elektriciteitsproducenten. De produ-
centen stellen dat een exclusieve wettelijke taak van de
netbeheerder aan hen wordt opgedragen. Het CBB oor-
deelt dat de wijziging in overeenstemming is met de be-
palingen van de Elektriciteitswet, mede omdat producen-
ten de kosten kunnen doorberekenen in de elektriciteits-
prijs.
In vergelijkbare uitspraak van 30 december 2010 heeft
het CBB een besluit van de NMa tot wijziging van de
Netcode Elektriciteit uit 2007 in stand gelaten, houdende
de aanpassing van een compensatieregeling voor netbe-
heerders om stroomonderbrekingen te herstellen.67

5.4. Groepsverbod en verbod op nevenactiviteiten

In de arresten van 22 juni 2010 heeft het Gerechtshof
’s-Gravenhage uitspraak gedaan in de procedures namens
de energiebedrijven Delta, Eneco en Essent tegen de ge-
dwongen splitsing op grond van de Wet onafhankelijk
netbeheer (Won).68 Het hof oordeelde onder meer dat
het groepsverbod (artikel 10b Elektriciteitswet en artikel
2c Gaswet) en het verbod op nevenactiviteiten voor net-
beheerders onverbindend zijn wegens strijd met het
VWEU.
De procedures vinden hun oorsprong in de keuze van de
Nederlandse wetgever om met het groepsverbod een
verdergaande splitsing van energiebedrijven te bewerk-

stelligen dan wordt vereist door Richtlijnen 2003/54/EG
(elektriciteit) en 2003/55/EG (gas). De richtlijnen dragen
de lidstaten op om een ‘scheiding van distributienetbe-
heerders’ te bewerkstelligen wanneer die netbeheerder
deel uitmaakt van een verticaal geïntegreerd bedrijf, met
betrekking tot rechtsvorm, organisatie en besluitvorming.
De Nederlandse wetgever heeft de verplichte scheiding
verruimd tot eigendomsverhoudingen: een netbeheerder
mag geen deel uitmaken van een groep (als bedoeld in
artikel 2:24 BW) waartoe ook rechtspersonen behoren
die in Nederland gas of elektriciteit produceren, leveren
of daarin handelen en hij mag geen aandelen houden in
deze rechtspersonen (en omgekeerd). Het groepsverbod
heeft tot gevolg dat een geïntegreerd energiebedrijf zich
uiterlijk op 1 januari 2011 moest opsplitsen.
Het verbod op nevenactiviteiten moest waarborgen dat
door de groep waartoe een netbeheerder behoorde geen
activiteiten werden ontplooid die strijdig konden zijnmet
het beheer van het net (artikel 17 Elektriciteitswet en arti-
kel 10b Gaswet).
Het privatiseringsverbod behelsde het vereiste dat aande-
len in netbeheerders na splitsing in handen bleven van
entiteiten ‘binnen de kring van de overheid’ (artikel 93
Elektriciteitswet en artikel 85 Gaswet).69

Het hof heeft het groepsverbod en het verbod op neven-
activiteiten getoetst aan de bepalingen over het vrij ver-
keer van kapitaal (artikel 63 VWEU) en vestiging (artikel
49 VWEU). Het hof passeert het verweer van de Staat
dat het privatiseringsverbod in de weg staat aan deze
toetsing, omdat het verdragsrecht de regeling van het
eigendomsrecht van de lidstaten onverlet laat (artikel 345
VWEU). De Staat brengt tevergeefs rechtvaardigingsgron-
den naar voren voor de beperkingen van de verdragsvrij-
heden: het voorkomen van kruissubsidiëring, bescher-
ming van afnemers en het garanderen van de leverings-
zekerheid. Het hof komt tot de slotsom dat de bepalingen
van de Won die betrekking hebben op het groepsverbod
en het verbod op nevenactiviteiten, wegens strijdmet het
VWEU onverbindend zijn.
DeMinister van EZ heeft per brief van 28 juni 2010 laten
weten met (spoed)wetgeving te komen en in cassatie te
gaan.70

5.5. Methodebesluiten elektriciteit

Op 29 juni 2010 heeft het CBB uitspraak gedaan in twee
procedures naar aanleiding van de tariefregulering van
de NMa voor de vierde reguleringsperiode (2008-2010)
elektriciteit voor regionale en landelijke netbeheerders.71

De beroepsprocedures zien op de besluiten van de NMa
tot vaststelling van de korting ter bevordering van de
doelmatige bedrijfsvoering (x-factor), de kwaliteitsterm
(q-factor) en rekenvolumes.

CBB 10 november 2010, LJN BO5329.65
CBB 9 juni 2010, LJN BM7799.66
CBB 30 december 2010, LJN BP1773.67
Hof ’s-Gravenhage 22 juni 2010, LJN BM8494-8496.68
Deze ‘kring van de overheid’ werd omschreven in het Besluit aandelen netbeheerders (Stcrt. 2008, 62).69
Kamerstukken II 2009/10, 30 212, nr. 77.70
CBB 29 juni 2010, LJN BM9474 en CBB 29 juni 2010, LJN BM9471.71
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In de uitspraken stelt het CBB voorop dat de NMa bij het
vaststellen van de besluiten de nodige beoordelingsruimte
heeft, waarbij in beginsel verschillende rechtmatige bena-
deringen denkbaar zijn om de doelstellingen van de regu-
lering te bereiken.
Voor zover het CBB de gronden van TenneT en de regio-
nale netbeheerders overneemt, is dat vanwege het ontbre-
ken van voldoende compensatie voor bijzondere kostenpos-
ten van netbeheerders (zoals de overdracht van hoogspan-
ningsnetten aan TenneT en regionale verschillen tussen
netbeheerders). Bij het doorvoeren van belangrijke correc-
ties heeft de NMa bovendien onvoldoende overleg gevoerd
met de netbeheerders. Het CBB vernietigt de methodebe-
sluiten en draagt de NMa op nieuwe besluiten te nemen
met inachtneming van hetgeen in de uitspraken is overwo-
gen.

5.6. Methodebesluit gas, beleidsvrijheid NMa

Eveneens op 29 juni 2010 heeft het CBB uitspraak gedaan
in een procedure over de methodebesluiten gas voor de
landelijk netbeheerder in de periode 2009-2012.72 In deze
uitspraak draaide het om de verplichting tot tariefregule-
ring en de onafhankelijke taakuitvoering van de NMa ten
aanzien van de Minister van Economische Zaken.
Partijen komen op tegen het feit dat de NMa heeft afgezien
van regulering in de periode 2006-2009, na vernietiging
door het CBB van het methodebesluit voor die periode.
Het CBB oordeelt dat op de NMa een wettelijke verplich-
ting rust om te reguleren, welke verplichting niet komt te
vervallen bij vernietiging van een methodebesluit door de
rechter. Om die reden draagt het CBB op om met terug-
werkende kracht methodebesluiten en tarieven vast te
stellen voor de periode 2006-2009.
Daarnaast stellen partijen dat de methodebesluiten ten
onrechte zijn gebaseerd op een beleidsregel van deMinister
van Economische Zaken. In de beleidsregel zijn aanwijzin-
gen vastgelegd over de waardering van de activawaarde
van het landelijk transportnet en nieuwe investeringen.
Met de beleidsregel beoogde deminister een tariefstelling
te bewerkstelligen die voldoende ruimte schept voor beno-
digde investeringen.

Het CBB toetst de rechtmatigheid van de beleidsregel en
komt tot de conclusie dat deMinister van EZ inbreuk heeft
gemaakt op de zelfstandige en onafhankelijke oordeelsvor-
ming van deNMa, als aangewezen zelfstandig bestuursor-
gaanmet de vereiste specifieke deskundigheid om op basis
van de Gaswet tariefregulering te ontwikkelen. De beleids-
regel is volgens het CBB in wezen een aanwijzing aan de
NMa met betrekking tot een beslissing in een individueel
geval. Omdat vaststaat dat de NMa bij het vaststellen van
de bestreden besluiten toepassing heeft gegeven aan de
onrechtmatige beleidsregel en bovendien bij een zelfstan-
dige en onafhankelijke uitoefening van zijn bevoegdheid
tot andere parameters voor de tariefregulering zou zijn
gekomen, zijn de bestredenmethodebesluiten onrechtma-
tig.
Op 22 december heeft het CBB uitspraak gedaan op een
verzoek om een voorlopige voorziening naar aanleiding
van de in september vastgestelde doelmatigheidsbesluiten
voor de regionale netbeheerders gas in de volgende regu-
leringsperiode (2011-2013).73 Aanleiding voor het verzoek
is de stijging van gastransporttarieven op grond van het
bestreden besluit per 1 januari 2011. De voorzieningenrech-
ter oordeelt dat de reguleringsbesluiten van de NMa zich
niet lenen voor een voorlopige voorziening.

6. Afsluiting

Bij het samenstellen van deze kroniek is getracht een
overzichtelijk beeld te geven van de ontwikkelingen op een
rechtsgebied dat volop in beweging is. Sinds de laatste
kroniek energierecht in dit tijdschrift heeft zich in de afge-
lopen jaren een daadwerkelijk Europees energiebeleid
ontwikkeld, dat in 2010 verder vorm heeft gekregen door
aankondigingen van nieuw beleid en uitwerking op natio-
naal niveau. De voortschrijdende europeanisering van het
energierecht en de samenhang tussen de verwezenlijking
van een fysieke interne markt, bescherming van het kli-
maat en het beschermen van strategische belangen, zijn
naar verwachting tekenend voor de komende jaren.

CBB 29 juni 2010, LJN BM9470.72
CBB (vzr.) 22 december 2010, LJN BP0458.73
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J U R I S P R U D E N T I E E U A C T U E E L
De jurisprudentie van het Hof van Justitie wordt deze keer verzorgd door mr. J. Fanoy (Straatman

Koster Advocaten), mr. O.F. Essens (Nederlandse Mededingingsautoriteit), mr. S.J.H. Evans (De

Brauw Blackstone Westbroek), mr. M. Maassen (Hogeschool Amsterdam), mr. H. van Eijken, mr.

M.E. de Leeuw en mr. M.J.M. Verhoeven (allen Universiteit Utrecht).

De jurisprudentie van het Gerecht wordt verzorgd door mr. E. Oude Elferink en mr. drs. R.E. van

Lambalgen (beiden Gerecht).

De volledige tekst van de in deze rubriek vermelde uitspraken is te vinden onder het aangegeven

zaaknummer op <www.curia.eu>.

H O F V A N J U S T I T I E

46 Zaak C-137/09, Josemans

Arrest van 16 december 2010 (Tweede ka-

mer); conclusie van A-G Y. Bot van 15 juli

2010

Vrij verrichten van diensten − Vrij verkeer van

goederen − Beginsel van non-discriminatie −
Maatregel van plaatselijke overheid waarbij

toegang tot coffeeshops wordt voorbehouden aan

Nederlandse ingezetenen − Verkoop van zoge-

noemde softdrugs − Verkoop van alcoholvrije

dranken en eetwaren − Doel van bestrijding van

drugstoerisme en daarmee gepaard gaande

overlast − Openbare orde − Bescherming van

volksgezondheid − Coherentie – Evenredigheid

– Artikel 12 EG (thans artikel 18 VWEU) –

Artikel 18 EG (thans artikel 20 VWEU) – Ar-

tikel 29 EG (thans artikel 35 VWEU) – Artikel

49 EG (thans artikel 56 VWEU).

Het verzoek om een prejudiciële beslissing

betreft de uitlegging van de artikelen 12 EG

(thans artikel 18 VWEU), 18 EG (thans artikel

20 VWEU), 29 EG (thans artikel 35 VWEU)

en 49 EG (thans artikel 56 VWEU). Dit ver-

zoek is ingediend in het kader van een ge-

ding tussen M.M. Josemans, exploitant van

de coffeeshop EasyGoing, en de burgemees-

ter van Maastricht, op grond dat de burge-

meester de betrokken inrichting tijdelijk

gesloten had verklaard nadat tweemaal was

geconstateerd dat daarin niet in Nederland

woonachtige personen waren toegelaten in

strijd met de in die gemeente geldende be-

palingen. Bij besluit is de coffeeshop tijdelijk

gesloten verklaard.

Josemans heeft zich tegen het besluit tot in

hoogste instantie verweerd. De Raad van

State vraagt zich in deze af of een houder

van een coffeeshop in het kader van zijn ac-

tiviteit van verkoop van enerzijds verdovende

middelen die geen deel uitmaken van het

door de burgemeester strikt gecontroleerde

circuit ten behoeve van gebruik voor medi-

sche en wetenschappelijke doeleinden, en

anderzijds alcoholvrije dranken en eetwaren,

zich met een beroep op de artikelen 29 EG,

49 EG en/of 12 EG, laatstgenoemd artikel

in samenhangmet artikel 18 EG, kan verzet-

ten tegen een gemeentelijke regeling als aan

de orde in het hoofdgeding. Het Hof stelt

vast dat verdovende middelen die zich niet

in een door de bevoegde autoriteiten strikt

gecontroleerd circuit ten behoeve van ge-

bruik voor medische en wetenschappelijke

doeleinden bevinden, wegens hun aard on-

der een volstrekt invoer- en verhandelings-

verbod in alle lidstaten vallen. Daar het ver-

boden is om verdovende middelen die geen

deel uitmaken van een dergelijk strikt gecon-

troleerd circuit, in het economische en

commerciële circuit van deUnie te brengen,

kan de houder van een coffeeshop zich met

betrekking tot de activiteit van verkoop van

cannabis nietmet een beroep op de verkeers-

vrijheden of op het beginsel van non-discri-

minatie verzetten tegen een gemeentelijke

regeling als in casu. Met betrekking tot de

activiteit van verkoop van alcoholvrije dran-

ken en eetwaren in dezelfde inrichtingen

kan die houder de artikelen 49EG en volgen-

de wel met succes aanvoeren.

De tweede vraag is gesteld voor het geval dat

de bepalingen inzake het vrij verkeer van

goederen of die inzake het vrij verrichten

van diensten in de omstandigheden van het

hoofdgeding van toepassing zijn. Hierbij

gaat het om de vraag of een gemeentelijke

regeling een beperking kan vormen voor de

uitoefening van een van deze vrijheden en,

in voorkomend geval, of dezemaatregel kan

worden gerechtvaardigd door het doel van

bestrijding van het drugstoerisme en de

daarmee gepaard gaande overlast, en ten

slotte, of deze regeling een maatregel is die

in verhouding staat tot dit doel. Gelet op het

antwoord op de eerste vraag, moet deze

vraag alleen vanuit het oogpunt van de arti-

kelen 49 EG en volgende worden beoor-

deeld, waarbij enkel de gevolgen van voor-

noemde regeling voor de verkoop van alco-

holvrije dranken en eetwaren in coffeeshops

worden onderzocht. Gezien de door deUnie

en haar lidstaten aangegane verbintenissen,

vormen genoemde doelstellingen een

rechtmatig belang dat in beginsel een beper-

king van de verplichtingen kan rechtvaardi-

gen die door het Unierecht zelfs krachtens

een fundamentele vrijheid zoals het vrij

verrichten van diensten worden opgelegd.

In casu bevat het dossier niets waaruit kan

worden opgemaakt dat door genoemde

maatregel het nagestreefde doel op dezelfde

wijze kanworden bereikt alsmet genoemde

regeling. Daaruit volgt dat die regeling ge-

schikt is om de verwezenlijking van het doel

van bestrijding van het drugstoerisme en de

daarmee gepaard gaande overlast te waarbor-

gen, en niet verder gaat dan voor het berei-

ken daarvan noodzakelijk is.

47 Zaak C-266/09, Stichting
Natuur en Milieu,Vereniging
Milieudefensie en Vereniging
Goede Waar & Co.

Arrest van 16 december 2010; conclusie van

A-G J. Kokott van 9 september 2010

Milieu – Gewasbeschermingsmiddelen –

Richtlijn 91/414/EEG – Toegang van publiek

tot informatie – Richtlijnen 90/313/EEG en

2003/4/EG – Toepassing ratione temporis –

Begrip ‘milieu-informatie’ – Vertrouwelijkheid

van commerciële en industriële informatie

Bijministeriële regeling van 19 oktober 1999

heeft de Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport de Regeling residuen van

bestrijdingsmiddelen gewijzigd. In deze

wijziging is ondermeer bepaald dat voor het

bestrijdingsmiddel propamocarb op en in sla,

de toegelaten maximumgehalten aan resi-

duen (hierna: MRL) 15 mg/kg bedragen. Bij

brief van 31 januari 2005 hebben de Stich-

tingNatuur enMilieu, de VerenigingMilieu-

defensie en de Vereniging Goede Waar &

Co. (hierna: verzoeksters in het hoofdgeding)

het College voor toelating van bestrijdings-
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middelen (hierna: CTB) ondermeer verzocht

om alle informatie die ten grondslag is gelegd

aan de besluitvorming ten aanzien van het

vaststellen van bovengenoemde MRL open-

baar te maken. Op 22 juni 2007 heeft het

CTB, ter bescherming van bedrijfsgeheimen,

de openbaarmaking van de residustudies en

verslagen van veldproeven geweigerd, zoals

gevraagd door de toelatingshouder Bayer. Het

heeft de lijst verstrekt van de documenten

waarvan een kopie kon worden verschaft. Die

lijst is bij rectificatiebesluit van 17 juli 2007

aangevuld. Tegen deze besluiten hebben

verzoeksters in het hoofdgeding een beroep

tot nietigverklaring ingesteld. In het kader

van dit beroep heeft de nationale rechter een

aantal prejudiciële vragen aan hetHof gesteld.

In artikel 2 van Richtlijn 2003/4 worden de

verschillende categorieën informatie opge-

somd die vallen onder de milieu-informatie

die door het Unierecht is onderworpen aan

het in die richtlijn omschreven systeem van

openbaarmaking. De eerste vraag van de ver-

wijzende rechter strekt er in wezen toe, te

doen vaststellen of informatie zoals die welke

in het hoofdgeding aan de orde is, in een van

die categorieën valt. Het Hof concludeert dat

dit het geval is. Het in artikel 2 van Richtlijn

2003/4 bedoelde begrip ‘milieu-informatie’

moet aldus worden uitgelegd, dat daaronder

is begrepen informatie die wordt overgelegd

in het kader van een nationale procedure tot

(uitbreiding van de) toelating van een gewas-

beschermingsmiddel met het oog op de vast-

stelling van demaximale hoeveelheid van een

bestrijdingsmiddel, bestanddeel daarvan of

omzettingsproducten, die in eet- of drinkwa-

ren aanwezigmag zijn.Met zijn tweede vraag

wenst de verwijzende rechter in wezen te

vernemen of artikel 14 van Richtlijn 91/414

aldus moet worden uitgelegd, dat daaraan

slechts toepassing kan worden gegeven voor

zover daarmee geen afbreuk wordt gedaan

aan de verplichtingen ingevolge artikel 4 lid 2

van Richtlijn 2003/4. Het Hof bevestigt dit,

onder voorbehoud dat een situatie zoals die

welke in het hoofdgeding aan de orde is niet

valt onder de situaties die worden opgesomd

in artikel 14 tweede alinea van Richtlijn

91/414. Deze tweede alinea bevat een lijst van

documenten en informatie die niet geheim

mag worden gehouden. Het Hof legt voorts

uit dat de lidstaten op grond van artikel 4 van

Richtlijn 2003/4, een verzoek om milieu-in-

formatie mogen weigeren, mits het emissies

in hetmilieu betreft, indien openbaarmaking

een negatieve invloed heeft op de vertrouwe-

lijkheid van commerciële en industriële infor-

matie waarin het EU-recht of de nationale

wetgeving voorziet. Artikel 4 van Richtlijn

2003/4, eist niettemin dat een uitzonderings-

grond restrictief dient te worden uitgelegd en

dat het algemene belang in openbaarmaking

in aanmerking dient te worden genomen. In

elke zaak dient het algemene belang in

openbaarmaking te worden afgewogen tegen

het belang tot geheimhouding. De afweging

tussen het belang in openbaarmaking en het

bijzondere belang tot geheimhouding dient

in elke individuele zaak te worden gemaakt.

Dit sluit echter niet uit dat de nationale wet-

gever criteria in de wetgeving vastlegt om

deze afweging te vergemakkelijken.

48 Zaak C-208/09, Ilonka Sayn-
Wittgenstein/Landeshauptmann von
Wien

Arrest van 22 december 2010 (Tweede ka-

mer); conclusie van A-G E. Sharpston van 14

oktober 2010

Europees burgerschap – Vrijheid om te reizen en

te verblijven in lidstaten – Wet van lidstaat met

constitutionele rang, strekkende tot afschaffing

van adel in die staat – Achternaam van meerder-

jarige persoon die onderdaan is van die staat,

verkregen bij adoptie in andere lidstaat, in welke

zij woonachtig is – Van achternaam deel uitma-

kende adellijke titel en adellijk voorzetsel – In-

schrijving in register van burgerlijke stand door

autoriteiten van eerste lidstaat – Ambtshalve

rectificatie van inschrijving – Intrekking van

adellijke titel en voorzetsel – Artikel 21 VWEU

Ilonka Sayn-Wittgenstein is in 1944 inWenen

geboren en heeft deOostenrijkse nationaliteit.

Zij is door de heer Lothar Fürst von Sayn-

Wittgenstein geadopteerd, die de Duitse na-

tionaliteit heeft. Mevrouw Sayn-Wittgenstein

heeft de Oostenrijkse nationaliteit behouden

en is sinds haar adoptie in Duitsland woon-

achtig. Zij heeft de achternaam van haar

adoptievader verkregen, waardoor zij vanaf

dat moment ‘Fürstin von Sayn-Wittgenstein’

heet. Door het Oostenrijks constitutioneel

Hof werd uitspraak gedaan in een andere

zaakwaarin een vergelijkbare situatie speelde.

In die zaak oordeelde het hof dat het de Wet

tot afschaffing van de adel uit 1919 het ver-

biedt dat een Oostenrijks staatsburger een

adellijke titel in zijn of haar achternaam ver-

krijgt doormiddel van adoptie door eenDuits

staatsburger.

Daarop is de naam van de verzoekster in het

geboorteregister gewijzigd in ‘Sayn-Wittgen-

stein’. Voor de nationale rechter heeft me-

vrouw Sayn-Wittgenstein betoogd dat deze

wijziging een belemmering vormt in de uit-

oefening van haar vrijheid om tussen lidsta-

ten te reizen en om diensten te verrichten,

aangezien zij actief is in de verkoop van kas-

telen en landhuizen.HetVerwaltungsgerichts-

hof heeft hierop het Hof van Justitie verzocht

omuitspraak te doen over de verenigbaarheid

van de weigering om de adellijke toevoeging

in de achternaam van een eigen onderdaan

te erkennen.

Het Hof van Justitie is van oordeel dat de

weigering omde adellijke toevoeging te erken-

nen inderdaad een belemmering vormt van

het recht om vrij te reizen en te verblijven in

andere lidstaten voor Europese burgers. Die

belemmering voor de uitoefeningen van deze

rechten bestaat in het oordeel van het Hof uit

de verwarring diemogelijk kan ontstaan over

de identiteit van de Sayn-Wittgenstein. Het

Hof gaat vervolgens in op de vraag of deze

belemmering objectief te rechtvaardigen is

door de Oostenrijkse overheid. Oostenrijk

heeft benadrukt dat de Wet ter afschaffing

van de adel van constitutionele waarde is.

Volgens de Oostenrijkse regering is de wet

een uitwerking van de fundamentele keuze

voor een formeel gelijke behandeling van alle

burgers voor de wet. Het Hof oordeelt dat dit

beroep van Oostenrijk kan worden opgevat

als een beroep op de openbare orde, hetgeen

in vaste rechtspraak erkent is als legitiem be-

lang om restricties op het vrije verkeer te

rechtvaardigen. Het Hof verwijst eveneens

naar artikel 4 lid 2 VEU, dat bepaalt dat de

nationale identiteit van de lidstaten wordt

gerespecteerd door de EU, en naar het gelijk-

heidsbeginsel dat als algemeen rechtsbeginsel

door de EU wordt gewaarborgd en in het

Handvest is opgenomen.HetHof van Justitie

komt tot de conclusie dat een beroep op de

constitutionele waarde van de wet op de af-

schaffing van de adel, de inbreuk op artikel

21 VWEU kan rechtvaardigen en concludeert

dat artikel 21 VWEU niet in de weg staat aan

de weigering van deOostenrijkse autoriteiten

ommevrouw Sayn-Wittgenstein te erkennen

als ‘Fürstin von Sayn-Wittgenstein’.
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49 Zaak C-279/09, DEB
Deutsche Energiehandels- und
Beratungsgesellschaft mbH/
Bundesrepublik Deutschland

Arrest van 22 december 2010 (Tweede ka-

mer); conclusie van A-G P. Mengozzi 2

september 2010

Daadwerkelijke rechterlijke bescherming van

aan Unierecht ontleende rechten – Recht op

toegang tot rechter – Rechtsbijstand – Nationale

regeling waarbij rechtsbijstand aan rechtsperso-

nen wordt geweigerd wanneer ‘algemene belan-

gen’ ontbreken – Artikelen 6 en 13 EVRM –

artikel 47 eerste alinea Handvest

Deze uitspraak betreft een verzoek om een

prejudiciële beslissing ingediend in een ge-

ding tussenDEBDeutsche Energiehandels-

und Beratungsgesellschaft mbH (hierna:

DEB) en de Bundesrepublik Deutschland

naar aanleiding van een door deze vennoot-

schap bij de Duitse rechter ingediend ver-

zoek om rechtsbijstand. DEB verzoekt om

deze rechtsbijstand voor het instellen van

een vordering tegen de Bundesrepublik

Deutschlandwegens overheidsaansprakelijk-

heid op grond van het Unierecht wegens te

late omzetting van de richtlijnen inzake ge-

meenschappelijke regels voor de interne

markt voor aardgas (Richtlijnen 98/30/EG

en 2003/55/EG).

De verwijzende rechter vraagt of het feit dat

een rechtspersoon niet voor rechtsbijstand

in aanmerking kan komen, de uitoefening

van zijn rechten in de praktijk in die zin

onmogelijk maakt dat deze rechtspersoon

geen toegang tot een rechter zou kunnen

hebben doordat hij het voorschot op de ge-

rechtskosten niet kan betalen en zich niet

door een advocaat kan laten bijstaan, het-

geen beide verplichtingen zijn die ingevolge

het Duitse recht gelden voor DEB.

De gestelde vraag heeft dus betrekking op

het recht van een rechtspersoon op daadwer-

kelijke toegang tot de rechter en derhalve,

in de context van het Unierecht, op het be-

ginsel van daadwerkelijke rechterlijke be-

scherming.Dit beginsel vormt een algemeen

beginsel vanUnierecht dat voortvloeit uit de

gemeenschappelijke constitutionele tradities

van de lidstaten, en dat is neergelegd in de

artikelen 6 en 13 van het EVRM en als

grondrecht in artikel 47 eerste alinea van het

Handvest. Het grondrecht moet in de con-

text ervan worden uitgelegd, tegen de achter-

grond van de overige voorschriften van het

recht van de Unie, het recht van de lidstaten

en de jurisprudentie van het Europees Hof

voor de Rechten van de Mens.

Het in artikel 47 van het Handvest neerge-

legde beginsel van daadwerkelijke rechterlij-

ke bescherming moet aldus worden uitge-

legd dat het niet is uitgesloten dat daarop

door rechtspersonen een beroep wordt ge-

daan, en dat de overeenkomstig dit beginsel

verleende bijstand ondermeer de vrijstelling

van betaling van het voorschot op de proces-

kosten en/of de bijstand door een advocaat

kan behelzen. Het is aan de nationale rech-

ter om na te gaan of de voorwaarden voor

verlening van rechtsbijstand een beperking

vormen van het recht op toegang tot de

rechter die dit recht in zijn kern aantast, of

met die voorwaarden een legitiemdoel wordt

nagestreefd en of er een redelijke verhou-

ding bestaat tussen de gebruikte middelen

en het beoogde doel. In het kader van deze

beoordeling kan de nationale rechter het

voorwerp van het geschil, de redelijke kans

van slagen van de verzoeker, het belang van

de zaak dat voor deze op het spel staat, de

complexiteit van het toepasselijke recht en

van de toepasselijke procedure, alsmede het

vermogen van de verzoeker daadwerkelijk

zijn verdediging op zich te nemen, in de

overwegingen betrekken. Voor de evenredig-

heidsbeoordeling kan de nationale rechter

tevens rekening houden met de hoogte van

de proceskosten diemoetenworden voorge-

schoten en met de vraag of deze mogelijk

een al dan niet onoverkomelijk obstakel voor

de toegang tot de rechter vormen.Wat meer

in het bijzonder rechtspersonen betreft, kan

de nationale rechter rekening houden met

de situatie waarin deze zich bevinden. Zo

kan hij met name de vorm van de betrokken

rechtspersoon, de vraag of deze al dan niet

een winstoogmerk heeft, alsmede de finan-

ciële draagkracht van de vennoten of aandeel-

houders ervan en demogelijkheid voor deze

om de voor de indiening van de vordering

in rechte noodzakelijke bedragen te verkrij-

gen, in de overwegingen betrekken.

Ten aanzien van het feit dat de Bundesrepu-

blik Deutschland niet alleen gedaagde was

in het kader van de vordering wegens over-

heidsaansprakelijkheid, maar ook de daad-

werkelijke rechterlijke bescherming van

DEB moet garanderen, bepaalt het Hof dat

het recht van de Unie niet eraan in de weg

staat dat een lidstaat tegelijkertijd wetgever,

uitvoerder en rechter is, mits deze functies

worden uitgeoefend met inachtneming van

het beginsel van de scheiding der machten

dat kenmerkend is voor de werking van een

rechtsstaat.

50 Zaak C-338/09 – Yellow Cab
Verkehrsbetriebs GmbH/Landes-
hauptmann von Wien

Arrest van 22 december 2010 (Derde kamer);

conclusie van A-G P. Cruz Villalón van 30

september 2010

Vrij verrichten van diensten – Vrijheid van

vestiging – Mededingingsregels – Cabotagever-

voer – Nationaal personenvervoer per lijnbus –

Aanvraag voor lijnexploitatie – Concessie –

Vergunning – Voorwaarden – Beschikken over

zetel of vaste inrichting in betrokken land –

Daling van inkomsten die rentabiliteit van ex-

ploitatie van reeds geconcessioneerde lijn kan

bedreigen – Artikel 49 VWEU

Het verzoek om een prejudiciële beslissing

betreft de uitlegging van de Unierechtelijke

bepalingen inzake de vrijheid van vestiging,

de vrijheid van dienstverrichting en de me-

dedinging, zoals van toepassing in de trans-

portsector in het kader van een geding tus-

sen Yellow Cab, gevestigd te Duitsland en

de president van de deelstaat Wenen inzake

de afwijzing van het verzoek om een exploi-

tatievergunning te verlenen voor een gere-

gelde dienst van personenvervoer per bus

op het grondgebied van de stad Wenen.

Met de eerste vraag wenst de verwijzende

rechter te vernemen of de Unierechtelijke

bepalingen inzake de vrijheid van dienstver-

richting en de vrijheid van vestiging aldus

moeten worden uitgelegd dat zij zich verzet-

ten tegen een nationale regeling inzake de

verlening van een vergunning voor de exploi-

tatie van een stadsbuslijndienst die vaste

haltes volgens een dienstregeling regelmatig

aandoet, welke oplegt dat de marktdeelne-

mers die de aanvraag doen, ook als zij in een

andere lidstaat gevestigd zijn, een zetel of

een andere vestiging op het grondgebied van

deze lidstaat hebben.Het in het hoofdgeding

aan de orde zijnde vervoer valt niet binnen

de werkingssfeer van de door de Raad op

grond van artikel 71 lid 1 EG met het oog op

de liberalisering van de vervoersdiensten

vastgestelde bepalingen. Bijgevolg moet de

in het hoofdgeding aan de orde zijnde natio-

nale regeling worden beoordeeld in het licht

van de VWEU-bepalingen inzake de vrijheid

van vestiging. Dienaangaandemoet worden

opgemerkt dat de verplichting om een zetel

of een andere vestiging op het grondgebied

van de lidstaat van ontvangst te hebben op

zich geen belemmering of beperking van de

vrijheid van vestiging inhoudt. Nagegaan

moet worden of de modaliteiten rond het

vereiste van een zetel of een andere inrich-
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ting op het grondgebied van de lidstaat van

ontvangst, als voorwaarde voor de verwerving

van een vergunning voor de exploitatie van

een geregelde dienst personenvervoer per

bus, een belemmering van de uitoefening van

het recht van vestiging kunnen uitmaken.

Indien van een marktdeelnemer die in een

andere lidstaat is gevestigd en een exploitatie-

vergunning voor een geregelde dienst van

personenvervoer per bus in de lidstaat van

ontvangst wenst te verkrijgen, wordt verlangd

dat hij vooraleer hem de exploitatie van deze

lijn wordt toegestaan, een zetel of een andere

vestiging op het grondgebied van laatstge-

noemde staat heeft, heeft dit een afschrikken-

de werking. Een normaal zorgvuldige markt-

deelnemer zal namelijk niet bereid zijn om

mogelijk belangrijke investeringen te doen

als volledig onzeker is of een dergelijke ver-

gunning zal worden verkregen. Voorts lijkt

de beperking die een dergelijk vereiste in-

houdt niet gerechtvaardigd uit het oogpunt

van de doelstellingen die de Oostenrijkse re-

gering beweert na te streven, namelijk de

noodzaak om bij de exploitatie van buslijn-

diensten gelijke mededingingsvoorwaarden

te verzekeren en te waarborgen dat het in

Oostenrijk geldende sociaal recht en arbeids-

recht wordt nageleefd.

Met de tweede vraag wenst de verwijzende

rechter te vernemen of de Unierechtelijke

bepalingen inzake de vrijheid van vestiging

aldus moeten worden uitgelegd dat zij zich

verzetten tegen een nationale regeling die

bepaalt dat de aangevraagde vergunning voor

de exploitatie van een stadsbuslijndienst die

vaste haltes volgens een dienstregeling regel-

matig aandoet, moet worden geweigerd

wanneer inkomsten van een concurrerende

onderneming die reeds een exploitatievergun-

ning heeft voor een stadsbuslijndienst die

vaste haltes volgens een dienstregeling regel-

matig aandoet, door de verlening van deze

vergunning zodanig zouden dalen dat voort-

zetting van de exploitatie van de geconcessio-

neerde lijn vanuitmarkteconomisch oogpunt

niet meer rendabel is. Benadrukt moet wor-

den dat een nationale regeling als in het

hoofdgeding aan de orde, welke regeling een

vergunning voorschrijft om een toeristische

busdienst te exploiteren, in beginsel voor zo-

ver ermee wordt beoogd het aantal dienstver-

richters te beperken de vrijheid van vestiging

beperkt, ook al is er geen sprake van discrimi-

natie op grond van de nationaliteit van de

betrokken beroepsbeoefenaars. De doelstel-

ling om de rentabiliteit van een concurreren-

de buslijn te waarborgen kan, als puur econo-

mischmotief, volgens vaste rechtspraak geen

dwingende redenen van algemeen belang

uitmaken die een beperking van een door het

Verdrag gewaarborgde fundamentele vrijheid

kan rechtvaardigen.

51 Gevoegde zaken C-444/09,
R.M. Gavieiro Gavieiro/Consellería
de Educación e Ordenación
Universitaria de la Xunta de Galicia
en C-456/09, A.M. Iglesias Torres/
Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria de la
Xunta de Galicia

Arrest van 22 december 2010 (Tweede ka-

mer); zonder conclusie

Sociale politiek – Richtlijn 1999/70/EG –

Clausule 4 van door het EVV, de UNICE en het

CEEP gesloten raamovereenkomst inzake arbeids-

overeenkomsten voor bepaalde tijd – Non-discri-

minatiebeginsel – Toepassing van raamovereen-

komst op tijdelijk personeel van Autonome ge-

meenschap – Nationale regeling die bij toeken-

ning van anciënniteitstoelage voorziet in verschil

in behandeling op grond van loutere feit dat ar-

beidsverhouding tijdelijk is – Verplichting om

met terugwerkende kracht recht op anciënniteits-

toelage tot te kennen.

Deze gevoegde zaken zien op de uitleg van

een richtlijn betreffende overeenkomsten voor

bepaalde tijd (Richtlijn 1999/70/EG) en deze

richtlijn vormt een omzetting van afspraken

tussen Europesewerknemers- enwerkgevers-

organisaties (een raamovereenkomst). De

richtlijn bevat expliciet een verplichting voor

de lidstaten om bij de implementatie van de

richtlijn in de bepalingen zelf of bij de offi-

ciële bekendmaking te verwijzen naar de

richtlijn. Spanje heeft dat echter nagelaten.

Het Hof overweegt echter dat dit een gebrek

is waarvoor een lidstaat zou kunnen worden

veroordeeld door het Hof, maar het betekent

niet dat een nationale maatregel geen imple-

mentatie is van de richtlijn. Het is immers

mogelijk dat een lidstaat erachter komt, bij-

voorbeeld door een arrest van het Hof, dat de

nationale regel moet worden aangepast wan-

neer de omzetting onjuist of onvolledig is.

Een anciënniteitstoelage, zoals die in het

hoofdgeding aan de orde is, valt, aangezien

het daarbij om een arbeidsvoorwaarde gaat,

onder de raamovereenkomst inzake arbeids-

overeenkomsten voor bepaalde tijd, die is

opgenomen in de bijlage bij de richtlijn.

Werknemers met een arbeidsovereenkomst

voor bepaalde tijd kunnen derhalve opkomen

tegen de omstandigheid dat zij ter zake van

de betaling van deze toelage, zonder enige

objectieve rechtvaardiging, minder gunstig

worden behandeld dan werknemers met een

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

die zich in een vergelijkbare situatie bevinden.

Het feit dat de dienstbetrekking van tijdelijke

aard is, kan als zodanig geen ‘objectieve re-

den’ in de zin van clausule 4 van de raamover-

eenkomst zijn.

In navolging op het arrest van zaak C-307/05

(Del Cerro Alonso) bepaalt het Hof tevens dat

de richtlijn ook van toepassing is op ambtena-

ren. Het feit dat voor ambtenaren specifieke

regels gelden, doet hieraan niet af.

G E R E C H T

52 Zaak T-141/08, E.ON Energie
AG/Commissie

Arrest van 15 december 2010 (Achtste kamer)

Mededinging – Administratieve procedure – Be-

schikking houdende vaststelling van verbreking

van verzegeling – Artikel 23 lid 1 sub e van Ver-

ordening (EG) nr. 1/2003 – Bewijslast – Vermoe-

den van onschuld – Evenredigheid – Motiverings-

plicht

Op 29 mei 2006 heeft de Commissie een

onaangekondigde inspectie uitgevoerd in de

gebouwen van verzoekster in München we-

gens een vermoeden van schending van het

mededingingsrecht. De inspectie kon die dag

niet worden afgerond en daarom werd een

groot aantal documenten opgeslagen in lokaal

G.505. De toegangsdeur van dat lokaal werd

met de sleutel afgesloten en, conform artikel

20 lid 2 sub d van Verordening (EG) nr.

1/2003, verzegeld met een veiligheidszegel.

Van deze handelingen is proces-verbaal opge-

maakt, datmede door verzoekster is getekend.

Op 30 mei 2006 constateerde het inspectie-

team bij terugkeer dat de tekst ‘VOID’ op het

zegel zichtbaar was geworden, dat het zegel

ongeveer 2 mm verschoven was en dat er

lijmresten rondomhet zegel zichtbaar waren.

Daarop is een proces-verbaal van verbreking

van het zegel opgesteld, dat verzoekster gewei-

gerd heeft te tekenen. ’s Middags zijn door

de Commissie, met eenmobiele telefoon, fo-

to’s gemaakt van het verbroken zegel. Op 31

mei 2006 is een aanvullend proces-verbaal

opgemaakt. Daarin is onder andere vermeld

dat de opgeslagen documenten na opening

van de deur ongewijzigd zijn aangetroffen.

In augustus 2006 heeft de Commissie vra-

genlijsten ter beantwoording toegezonden

aan verzoekster en aan de onderneming die

verantwoordelijk was voor de schoonmaak

van geïnspecteerde gebouwen. De tien leden
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van het inspectieteam, werkzaam bij de

Commissie en het Bundeskartellamt, heb-

ben schriftelijke vragen beantwoord over het

aanbrengen van het zegel en de staat waarin

dit zich op 30 mei 2006 bevond.

Op 6 december 2006 heeft een hoorzitting

plaatsgevonden, waarbij de producent van

het zegel aanwezig is geweest. In 2007 heeft

verzoekster drie rapporten van één onder-

zoeksinstituut aan de Commissie toegezon-

den met betrekking tot de reactie van het

zegel op verschillende stoffen, zoals

schoonmaakmiddel, en andere omstandig-

heden. De Commissie heeft op haar beurt

een technisch expert, de heer Kr., twee rap-

porten laten opstellen.

Op 30 januari 2008 heeft de Commissie

verzoekster bij beschikking een geldboete

van € 38 miljoen opgelegd in verband met

schending van artikel 23 lid 1 sub e van Ver-

ordening (EG) nr. 1/2003. Verzoekster zou,

tenminste uit onachtzaamheid, het door de

Commissie aangebrachte zegel hebben ver-

broken. In deze zaak komt verzoekster op

tegen deze beschikking. Ter ondersteuning

van haar beroep voert verzoekster negen

middelen aan, welke alle door het Gerecht

zijn verworpen.

Het eerste middel is ontleend aan een

schending van de regels omtrent bewijslast.

Het Gerecht stelt voorop dat de Commissie

zich er volgens de beschikking van bewust

is geweest dat zij de feiten diende te presen-

teren die de breuk van het zegel bewezen.

In dat verband heeft zij zich enerzijds beroe-

pen op het feit dat op 30mei 2006 het zegel

met de tekst ‘VOID’ is aangetroffen, en an-

derzijds op de constateringen in het proces-

verbaal. In aansluiting daarop heeft de

Commissie terecht vastgesteld, aldus het

Gerecht, dat het enkele vermelden door

verzoekster van een theoretische mogelijk-

heid dat zich ongebruikelijke feiten ten

aanzien van het zegel zouden hebben voor-

gedaan, niet volstond om een inbreuk op

Verordening (EG) nr. 1/2003 te weerleggen.

Bovendien heeft de Commissie de aangedra-

gen alternatieven onderzocht. De bewijsre-

gels zijn derhalve niet geschonden.

Het tweede middel stelt de schending het

‘inquisitieprincipe’, waarvan verzoekster het

bestaan afleidt uit de arresten Consten en

Grundig en Technische Universität München.

Het Gerecht herhaalt dat de Commissie de

bewijselementen voor een inbreuk op Veror-

dening (EG) nr. 1/2003 moest aandragen.

De genoemde rechtspraak zou haar boven-

dien hebben verplicht zorgvuldig en op on-

partijdige wijze tot vaststelling van de feiten

te komen.Het Gerecht aanvaardt echter niet

dat de Commissie relevante elementen niet

of onvoldoende zou hebben onderzocht. In

de eerste plaats was van een gebrekkig on-

derzoek ten aanzien van het middel Synto,

dat was gebruikt voor de reiniging van de

deurwaarop het zegel was aangebracht, geen

sprake. In de tweede plaats, ten aanzien van

de mogelijkheid dat een derde zich toegang

tot de afgesloten ruimte had verschaft,

overweegt het Gerecht dat artikel 23 lid 1 sub

e van Verordening (EG) nr. 1/2003 enkel

vereist dat de Commissie bewijst dat het

zegel verbroken is. De Commissie hoeft niet

te onderzoeken of iemand het lokaal is bin-

nengetreden en documenten heeftmeegeno-

men.

Het derdemiddel is ontleend aan fouten die

zouden zijn gemaakt bij het aanbrengen van

het zegel. Het Gerecht stelt enerzijds vast

dat het zegel is aangebracht conform artikel

20 lid 2 sub d van Verordening (EG) nr.

1/2003. Dit blijkt ondermeer uit het proces-

verbaal en uit de antwoorden van de leden

van het inspectieteam, waaruit de overtui-

ging spreekt dat het zegel goed was aange-

bracht en dat de tekst ‘VOID’ daarop op dat

moment niet zichtbaar was. Anderzijds

oordeelt het Gerecht dat de door de verzoek-

ster aangevoerde omstandigheden de bewijs-

middelen van de Commissie niet in twijfel

kunnen trekken. Dat de deur niet vooraf zou

zijn schoongemaakt, kan volgens het Ge-

recht niet van betekenis zijn geweest. Uit de

stukken blijkt volgens het Gerecht dat een

kleine hoeveelheid stof geen invloed heeft

op het zegel. Dat de veiligheidsfolie niet

conform de instructies zou zijn verwijderd,

is niet door verzoekster bewezen. En zelfs

als dat laatste waar zou zijn, dan nog is, naar

zeggen van de producent van het zegel, uit-

gesloten dat om die enkele reden de tekst

‘VOID’ op het zegel verschijnt.

Het vierde middel richt zich tegen de vast-

stelling dat het zegel er op 30 mei 2006 op-

vallend uitzag. Het Gerecht meent dat de

Commissie heeft bewezen dat het zegel was

verbroken. In het proces-verbaal staat dat de

tekst ‘VOID’ is verschenen, dat het zegel

ongeveer 2 mm was verschoven en dat er

lijmresten zijn aangetroffen. Dat volstaat,

aldus het Gerecht, temeer daar de verklarin-

gen van de leden van het inspectieteam na-

dere ondersteuning voor deze conclusies

bieden. Dat de tekst ‘VOID’ slechts zwak

zichtbaar zou zijn, doet niet af aan het feit

dat daarmee vaststaat dat de tekst ‘VOID’

zichtbaar is geweest. Het feit dat de foto’s

van het verbroken zegel pas zijn genomen

nadat de deur was geopend, doet geen af-

breuk aan de bewijskracht van de bewijsmid-

delen van de Commissie, zo voegt het Ge-

recht toe.

Het vijfdemiddel betreft de veronderstelling

dat het materiaal waarvan de zegel is ge-

maakt geschikt is voor verzegeling. In dit

verband overweegt het Gerecht dat verzoek-

ster niet heeft bewezen dat hetmateriaal niet

voor dit doeleinde geschikt is. Het voegt toe

dat, indien verzoeksters twijfels had over de

geschiktheid van het materiaal, zij dat ken-

baar hadmoetenmaken op hetmoment van

de verzegeling. Het proces-verbaal van ver-

zegeling is echter zonder voorbehoud gete-

kend.

Het zesde middel is ontleend aan het niet

in aanmerking nemen door de Commissie

van alternatieve oorzaken voor de toestand

waarin het zegel zich bevond op 30 mei

2006. Het Gerecht roept in herinnering dat

deCommissie over voldoende bewijselemen-

ten beschikte om vast te stellen dat het zegel

was verbroken. De omstandighedenwaarop

verzoekster zich beroept, zijn niet komen

vast te staan en kunnen bovendien geen af-

breuk kunnen doen aan het bewijs voor

verbreking van het zegel. Het verstrijken van

de houdbaarheidsdatum van het zegel is

geen valide argument. Er zijn namelijk op

andere deuren zegels uit dezelfde partij ge-

bruikt, en daarbij zijn geen problemen

vastgesteld. Bovendien heeft het onderzoeks-

instituut dat verzoekster heeft ingeschakeld

niet de conclusie getrokken dat het gebruik

van een oud zegel tot het verschijnen van de

tekst ‘VOID’ zou kunnen leiden. Er is even-

min aangetoond dat gebruik van het

schoonmaakmiddel dat effect kan hebben

gehad. De extreme luchtvochtigheid in

München ten tijde van het onderzoek, en de

trillingen waaraan de deur en muren van

het afgesloten lokaal zouden hebben bloot-

gestaan, worden niet door het Gerecht aan-

vaard als een plausibele alternatieve verkla-

ring. De mogelijkheid dat een combinatie

van alle voornoemde factoren tot demelding

‘VOID’ heeft geleid, wordt door het Gerecht

terzijde gesteld.

Het zevende middel is ontleend aan schen-

ding van het vermoeden van onschuld

doordat een aan de heer Kr. toegestuurde

vragenlijst een suggestief karakter had. Het

Gerecht stelt echter vast dat het tweede rap-

port van de heer Kr., waaraan de betreffende

vragenlijst ten grondslag lag, een reactie was

op de rapporten van het door verzoekster

ingeschakelde instituut. Gezien de context

waarin de vragen zijn gesteld, en het feit dat

de heer Kr. de vragen zelf als open vragen

zou hebben aangemerkt, is de onschuldpre-

sumptie niet geschonden.
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Het achtste middel ziet op schending van ar-

tikel 23 lid 1 van Verordening (EG) nr. 1/2003.

Het Gerecht aanvaardt echter niet de stelling

dat de Commissie ten onrechte gedragingen

van derden aan haar heeft toegerekend. Alle

in het gebouw aanwezige personen waren

door verzoekster geautoriseerd, inclusief de

schoonmakers. De verplichting rustte op

verzoekster om alle noodzakelijke maatrege-

len te nemen om manipulatie van het zegel

te voorkomen. De breuk van het zegel kan

haar ook worden aangerekend in het geval de

schoonmaakdiensten verantwoordelijk voor

de aantasting van het zegel zijn geweest.

Het negendemiddel richt zich op de oneven-

redigheid van de boete en het gebrek aan

motivering op dit punt. Het Gerecht oordeelt

dat de Commissie heeft aangegeven welke

criteria zij heeft gehanteerd. De boete is

voorts niet disproportioneel gezien de ernst

van de inbreuk, de omvang van verzoekster

en de noodzaak om afschrikwekkend effect

van de boete te waarborgen. Dat het zegel

door nalatigheid zou zijn verbroken is niet

zonder meer een verzachtende omstandig-

heid. Ten slotte verwerpt het Gerecht het be-

roep van verzoekster op de beschikkingsprak-

tijk van de NederlandseMededingingsautori-

teit ter zake de boetes voor verbreking van

zegels. De Commissie is niet gebonden door

precedenten van nationale autoriteiten, aldus

het Gerecht, en bovendien zijn de betreffende

precedenten onvergelijkbaar.

Het beroep wordt verworpen.
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J U R I S P R U D E N T I E N L A C T U E E L
De jurisprudentie van de Nederlandse rechters wordt verzorgd door dr. S. Garben en mr. S. Janssen

(beiden Hof van Justitie). De volledige tekst van de in deze rubriek vermelde uitspraken is te vinden

onder het aangegeven LJN-nummer op www.rechtspraak.nl/gerechten.

53 Rechtbank Utrecht, SBR
10/2956 en SBR 10/1098 e.v., LJN
BO509

Uitspraak van 26 november 2010 (mrs. B.J.

van Ettekoven, K.J. Veenstra, B.J. Schueler)

Besluit Centraal Fonds Volkshuisvesting –

Heffing ten behoeve van bijzondere projectsteun

wijkenaanpak – Fair Balance in de zin van

artikel 1 Eerste Protocol EVRM – Staatssteun

in de zin van artikel 107 VWEU

Inleiding

In het coalitieakkoord van 7 februari 2007

van CDA, PvdA en ChristenUnie kwam het

voornemen tot uiting problemen aan te

pakken die zich vooral voordoen in wijken

van grote steden, zoals werkloosheid,

schooluitval, verloedering en criminaliteit.

Om hieraan uitvoering te geven, sloot de

toenmalige Minister voor Wonen, Wijken

en Integratie een onderhandelingsakkoord

met Aedes, de belangenorganisatie van de

woningcorporaties, met als doel de oprich-

ting van een investeringsfonds ten behoeve

van de wijkenaanpak in veertig aandachtwij-

ken. Hiermee zou er bij de woningcorpora-

ties in deze wijken een extra financiële

ruimte van in totaal € 75 miljoen per jaar

ontstaan. Het investeringsfonds zou door

de anderewoningcorporaties worden gevuld.

Toen in februari 2008 bleek dat de minister

en Aedes er uiteindelijk niet in konden sla-

gen het investeringsfonds op te richten,

heeft het kabinet besloten op andere wijze

de extra financiële ruimte te creëren, te we-

ten in de vorm van een bijdrageheffing ten

behoeve van de bijzondere projectsteun voor

de wijkenaanpak.

Bij het creëren van de bijdrageheffing is

aangesloten bij het al bestaande instrument

van projectsteun zoals die kanworden toege-

kend door het Centraal Fonds Volkhuisves-

ting (hierna: het Fonds) op basis van het

Besluit Centraal Fonds Volkshuisvesting

(hierna: het BCFV). Dit instrument voorzag

reeds in de mogelijkheid tot het opleggen

van een heffing aan toegelaten instellingen

ten behoeve van subsidiëren van werkzaam-

heden van toegelaten instellingen in het be-

lang van de volkshuisvesting. Bij besluit van

23 juni 2008 is het BCFV gewijzigd teneinde

de bijdrageheffing mogelijk te maken. Het

Fonds heeft op 19 september 2008 aanvul-

lende beleidsregels opgesteld. Het gewijzig-

de BCFV is op 6 oktober 2008 in werking

getreden en hierna heeft het Fonds op 20

oktober 2008 aan de corporaties bijdragehef-

fingen opgelegd over het jaar 2008.

De woningcorporaties zijn van mening dat

de bijdrageheffing onrechtmatig is wegens

strijd met artikel 1 van het Eerste Protocol

bij het Verdrag tot bescherming van de

rechten van de mens en de fundamentele

vrijheden (hierna: EP EVRM) en stellen dat

de bijdrageheffing niet in overeenstemming

is met de Europese staatssteunregels.

De rechterlijke beoordeling

Met betrekking tot het argument dat de bij-

drageheffing strijdig is met artikel 1 EP

EVRM, overweegt de rechtbank in de eerste

plaats dat de bijdrageheffing beschouwd

dient te worden als een vorm van eigendoms-

ontneming. Tevens is de bijdrageheffing te

beschouwen als een heffing in de zin van

artikel 1 van het EP EVRM. Deze constate-

ring is volgens de rechtbank van belang,

omdat de nationale autoriteiten bij het vast-

stellen van een heffing over een grotere be-

oordelingsruimte beschikken dan wanneer

geen sprake is van een heffing. De rechtbank

verwerpt de restrictieve uitleg van dewoning-

corporaties volgens welke heffingen in deze

zin enkel maatregelen betreffen waarbij

gelden aan de algemene middelen worden

toegevoegd en worden gebruikt voor het re-

digeren van begrotingsdoeleinden.

Wat betreft de vraag of de bijdrageheffing

het algemeen belang dient, benadrukt de

rechtbank onder verwijzing naar het arrest

van 23 november 2000 in de zaak van The

Former King of Greece and Others/Greece

(EHRC 2001/9; par. 87) dat het Europees

Hof voor de Rechten van de Mens herhaal-

delijk heeft vastgesteld dat de nationale

autoriteiten in deze een ruime beoordelings-

ruimte toekomt. Volgens de rechtbank heeft

het Fonds voldoende onderbouwd dat de

wijkenaanpak – die inhoudt dat de veertig

wijken waar maatschappelijke problemen

hetmeest veelvuldig voorkomen en gettovor-

ming dreigt, worden omgevormd naar

krachtwijken – het algemeen belang dient.

Daaraan doet, anders dan de corporaties

betogen, niet af dat de woningcorporaties

die meer dan 10 c.q. 15% van hun bezit in de

aandachtwijken hebben, de grootste corpo-

raties zouden zijn die er bestaan en dat het

weerstandsvermogen van die grotere corpo-

raties niet anders zou zijn dan dat van de

kleine corporaties.

Ten derde behandelt de rechtbank de vraag

of er sprake is van een fair balance tussen

het algemene belang datmet de bijdragehef-

fing is gediend en de belangen van de wo-

ningcorporaties. Hoewel de bijdrageheffing,

zoals deze inhoudelijk is vormgegeven in

het Gewijzigde BCFV en nader is uitgewerkt

in de Aanvullende Beleidsregels, in de optiek

van de rechtbank als zodanig geen strijd

oplevertmet artikel 1 EP EVRM, is dat anders

voor het opleggen van de bijdrageheffing

over het jaar 2008. Bij de beoordeling van

de fair balance acht de rechtbank van belang

of de woningcorporaties tijdig hebben kun-

nen voorzien dat aan hen een bijdragehef-

fing zou worden opgelegd, in die zin dat zij

bij het vaststellen van de begroting over het

jaar 2008 hiermee rekening hebben kunnen

houden. Bij het opstellen van hun begroting

voor 2008 in het najaar van 2007, konden

de corporaties nog geen rekening houden

met de bijdrageheffing, aangezien daar

destijds nog geen sprake van was daar het

onderhandelingsakkoord tussen Aedes en

de minister nog van kracht was. De recht-

bank concludeert daaromdat de bijdragehef-

fing over het jaar 2008, die pas is opgelegd

bij besluiten van 20 oktober 2008, voor de

corporaties onvoldoende voorzienbaar is

geweest en om die reden strijd oplevert met

artikel 1 van het EP EVRM.

Ten aanzien van het argument van de wo-

ningcorporaties dat de heffingen over de ja-

ren 2008 en 2009 onrechtmatig zijn daar

de bijzondere projectsteun ongeoorloofde

staatssteun vormt, overweegt de rechtbank

dat naar aanleiding van de aanmelding van

het algemene stelsel van staatssteun voor

Nederlandsewoningcorporaties de Europese

Commissie en de Nederlandse autoriteiten

sinds 2005 voortdurend overleg hebben ge-

had en onderhandeld hebben om het stelsel
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in overeenstemming te brengen met de

staatssteunregels. Ook de bijzondere project-

steun is door de Commissie betrokken bij

deze beoordeling van de steunmaatregelen.

De Commissie heeft een aantal eisen gefor-

muleerd, zoals de wijziging van de definitie

van openbare dienst van woningcorporaties,

zodanig dat sociale huisvesting bestemd is

voor een duidelijk afgebakende doelgroep, en

de aanpassing van het aanbod van sociale

huisvesting aan de vraag van achterstandsgroe-

pen of sociaal kansarme groepen. Bovendien

moeten eventuele commerciële activiteiten

van de woningcorporaties onder marktvoor-

waarden plaatsvinden. Bij brief van 3 decem-

ber 2009 heeft de minister verzocht om de

zogenoemde samenwerkingsprocedure ex

artikel 17 van de Procedureverordening te be-

ëindigen en is de Commissie toegezegd dat

de Nederlandse autoriteiten het functioneren

van de woningcorporaties en de gunstige

maatregelen voor deze corporaties zullen

wijzigen. In haar beschikking van 15 decem-

ber 2009heeft de Commissie geconcludeerd

dat de steunmaatregelen in voorgestelde ge-

wijzigde vorm verenigbaar zijn met de ge-

meenschappelijke markt.

De rechtbank oordeelt dat de conclusie van

de Commissie dat de bijzondere projectsteun

toelaatbaar is, betrekking heeft op de bijzon-

dere projectsteun zoals deze door de Neder-

landse autoriteiten aan de Commissie is

voorgelegd en met haar is besproken, dat wil

zeggen met inbegrip van de door de Neder-

landse autoriteiten toegezegde wijzigingen

van het volkshuisvestingsbestel. Uit de be-

schikking valt volgens de rechtbank niet met

zoveel woorden een oordeel te lezen over de

verenigbaarheidmet demarkt van de feitelijk

uitgevoerde bijzondere projectsteun in de ja-

ren 2008 en 2009. De rechtbank overweegt

echter dat indien de Commissie de bijzondere

projectsteun toelaatbaar zou hebben gevon-

den, zij geen extra toezeggingen enmaatrege-

len zou hebben verlangd om de bestaande en

de bijzondere projectsteun in overeenstem-

ming te brengen met de vereisten van de ge-

meenschappelijke markt. Daarom gaat de

rechtbank ervan uit dat de bijzondere project-

steun, zoals deze in 2008 en 2009 is uitge-

voerd, staatssteun is in de zin van artikel 107

VWEU en daarom had moeten worden aan-

gemeld als bedoeld in het derde lid van artikel

108 VWEU. Vanwege de onlosmakelijke sa-

menhang tussen de bijzondere projectsteun

enerzijds en de bijdrageheffing anderzijds

oordeelt de rechtbank dat ook de bijdragehef-

fingsbesluiten in strijd zijn met de standstill-

bepaling (artikel 108 van het VWEU).

Beide beroepsgronden slagen, en de recht-

bank vernietigt de heffingsbesluiten over de

jaren 2008 en 2009.

54 Rechtbank Rotterdam, AWB
09/3834 MEDED – T1, LJN BP0781

Uitspraak van 13 januari 2011 (mrs. M.

Schoneveld, J.H de Wildt, J.W. van de Gron-

den)

Artikel 34 Mededingingswet – Concentratie door

het verkrijgen van uitsluitende zeggenschap –

Meldingsplicht verkoper – Europees mededingings-

recht

Inleiding

Y heeft in oktober 2007 door de koop van de

aandelen van eiseres in X en de levering van

80% van deze aandelen uitsluitende zeggen-

schap verkregen over X. Afgesproken werd

voorts dat de overige 20% van de aandelen in

de eerste week van januari 2009 zou worden

geleverd.

Hierdoor is een concentratie in de zin van de

artikelen 27 en 29 van de Mededingingswet

(hierna: Mw) tot stand gekomen. Echter, het

voornemen daartoe werd niet aan de Neder-

landseMededingingsautoriteit (hierna: NMa)

gemeld. Ten gevolge hiervan heeft de NMa

aan eiseres, als verkopende partij, een boete

opgelegd.

Eiseres heeft vervolgens tegen de boete be-

roep ingesteld bij de rechtbank Rotterdam.

Naar het oordeel van eiseresmoet bij de uitleg

van de Nederlandse Mw aansluiting worden

gezocht bij de Europesemededingingswetge-

ving, waaruit volgt dat op de verkoper geen

meldingsplicht rust. Voorts stelt eiseres dat

artikel 34 Mw in logische samenhang met

artikel 27 Mw moet worden gelezen en dat

de normadressanten van artikel 34 Mw geen

anderen kunnen zijn dan de partijen opge-

somd in artikel 27 Mw. Ten slotte is eiseres

van mening dat een op de verkoper rustende

meldingsplicht uit mededingingsrechtelijk

oogpunt niet logisch is. Immers, het kwijtra-

ken van zeggenschap ismededingingsrechte-

lijk gezien geen relevant feit.

De NMa heeft hiertegen ingebracht dat uit

de bewoordingen van artikel 34 Mw en de

memorie van toelichting (hierna: MvT) bij

dat artikel blijkt dat de wetgever op het punt

van de geadresseerden van het verbod van

artikel 34 Mw niet heeft willen aansluiten bij

het Europese regime voor het concentratietoe-

zicht. Volgens deNMa spreken de bewoordin-

gen van artikel 34 Mw niet in termen van

personen of ondernemingen die zeggenschap

verkrijgen, en zij sluiten, anders dan de rele-

vante Europese bepalingen, de verkoper dan

ook niet uit. De NMa legt uit dat een verkoper

van aandelen c.q. een onderneming (met de

koper) een concentratie tot stand brengt,

doordat hij door de overdracht de verkrijging

van zeggenschap doet ontstaan (aan de zijde

van de koper). Ook de wetshistorie wijst daar

volgens de NMa op, aangezien uit deMvT bij

artikel 34 Mw blijkt dat dit artikel zich richt

tot degene die een concentratie tot stand

brengt. Daaronder valt naar het oordeel van

de NMa elke partij die bij een concentratie

betrokken is. Hoewel niet is aangegeven wie

van hen de melding moet doen, ligt het vol-

gens de NMa in de rede dat het hierbij door-

gaans zal gaan om een gezamenlijk initiatief.

Heeft een der partijen de melding verricht,

dan kunnen ook de andere partijen zich

daarop beroepen; heeft geen melding plaats-

gevonden, dan kan dat alle partijen worden

aangerekend.

De rechterlijke beoordeling

De rechtbank oordeelt allereerst dat de artike-

len 27, 29, 34 en 35 Mw niet los van elkaar,

maar in onderlinge samenhangmoeten wor-

den bezien. Gegeven die samenhang, bieden

deze bepalingen volgens de rechtbank geen

steun voor de door deNMa voorgestane uitleg

van artikel 34 Mw. Uit die uitleg zou immers

volgen dat de verkopende partij wel de con-

centratie tot stand brengt, zoals bedoeld in

artikel 27 Mw, maar dat de omzet van de

verkopende partij niet van belang is bij het

bepalen van de omzetdrempel als bedoeld in

artikel 29Mw, dat vervolgens op de verkopen-

de partij wel de verplichting rust om de con-

centratie temelden, doch dat van de verkopen-

de partij, als zij niet zelf de melding heeft

gedaan, geen nadere gegevens kunnen wor-

den verlangd als bedoeld in artikel 35 lid 2

Mw. De rechtbank stelt dat uit de MvT bij de

wet van 28 juni 2007 houdendewijziging van

deMededingingswet als gevolg van de evalua-

tie van die wet (hierna: de wet van 28 juni

2007) blijkt dat bij verkrijging van zeggen-

schap alleen van de onderneming die zeggen-

schap verkrijgt en van de onderneming of van

het deel ervan waarover zeggenschap wordt

verkregen, nadere gegevens kunnen worden

gevraagd.

De rechtbank is voorts van oordeel dat de door

de NMa voorgestane uitleg van artikel 34Mw

niet volgt uit de letterlijke tekst van dat artikel,

noch uit de door de NMa aangehaalde tekst

van de MvT bij dat artikel. Volgens de recht-

bank heeft de wetgever met laatstbedoelde

tekst veeleer willen duidelijk maken dat, in-

dien er meermeldingsplichtige partijen zijn,

er maar één melding hoeft plaats te vinden,
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maar dat alle partijen voor die melding ver-

antwoordelijk zijn. Hieruit valt volgens de

rechtbank geenszins af te leiden dat de wet-

gever heeft willen uitsluiten dat nooit bij een

concentratie slechts één partij betrokken kan

zijn. Verder wijst de rechtbank erop dat bij

de definitie van een concentratie in de zin

van artikel 27 lid 1 onder bMw alleen verwe-

zen wordt naar het verkrijgen van zeggen-

schap door een kopende partij en dat niets

gesteld wordt over de positie van de verko-

pende partij.

In de tweede plaats merkt de rechtbank op

dat in het Europese mededingingsrecht, en

in het bijzonder in artikel 4 lid 2 Van veror-

dening (EEG) nr. 4064/89 en artikel 4 lid

2 van Verordening (EG) nr. 139/2004, de

verkopende partij uitdrukkelijk niet als

meldingsplichtig is aangemerkt. In deze ar-

tikelen wordt immers gesteld dat alleen de

partijen die zeggenschap verwerven, dienen

te melden. Volgens de rechtbank wordt in

de MvT bij zowel de Mw als bij de wet van

28 juni 2007 uitdrukkelijk door de wetgever

aangesloten bij de Europese regelgeving

aangaande concentratiecontrole. De recht-

bank is dan ook anders dan de NMa van

oordeel dat uit de tekst en toelichting op ar-

tikel 34 Mw niet blijkt dat de wetgever ten

aanzien van demeldingsplicht uitdrukkelijk

heeft willen afwijken van de Europeesrech-

telijke regelgeving.

Ten slotte hecht de rechtbank betekenis aan

het feit dat vanuit mededingingsrechtelijk

oogpunt een meldingsplicht voor de verko-

pende partij niet logisch is. De verkoper is

immers niet degene die zeggenschap ver-

krijgt,maar juist diegene die de zeggenschap

prijsgeeft en derhalve aan belang op de

markt inboet. Daar komt volgens de recht-

bank nog bij dat van een verkoper ook niet

kan worden verlangd dat hij (bij demelding)

inzicht heeft en geeft in de voor de concen-

tratie relevante gegevens van de koper, het-

geen ook blijkt uit de toelichting van de

wetgever bij de wijziging van artikel 35 lid 2

Mw.

De rechtbank komt op grond van het voor-

gaande tot de conclusie dat de meldings-

plicht van artikel 34 Mw niet rust op de ver-

kopende partij in een geval als het onderha-

vige waarin een concentratie tot stand wordt

gebracht door het verkrijgen van uitsluitende

zeggenschap. De rechtbank verklaart het

beroep gegrond en vernietigt het besluit van

de NMa.
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JUR ISPRUDENT IE

H O F V A N J U S T I T I E

55 Gevoegde zaken C-92/09 en
C-93/09, Volker und Markus
Schecke GbR en Hartmut Eifert/
Land Hessen

Arrest van 9 november 2010 (Grote kamer);

conclusie van A-G E. Sharpston van 17 juni

2010

Bescherming van natuurlijke personen in ver-

band met de verwerking van persoonsgegevens –

Bekendmaking van informatie over begunstigden

van landbouwsteun (Europees Landbouwgaran-

tiefonds en het Europees Landbouwfonds voor

Plattelandsontwikkeling) – Geldigheid van

unierechtelijke bepalingen die in deze bekendma-

king voorzien en modaliteiten daarvan regelen

– Handvest van de grondrechten van de Europese

Unie – Relatie tussen artikel 7 van het Handvest

en artikel 8 EVRM – Artikel 7 en 8 van Richtlijn

95/46/EG – Uitlegging van artikel 8 en 20

1. Inleiding

Steeds meer wordt de spanning tussen

openbaarheid enerzijds en de bescherming

van de persoonlijke levenssfeer en de bescher-

ming van de verwerking van persoonsgege-

vens zichtbaar en vormt dit het voorwerp van

een reeks van uitspraken van het Hof van

Justitie. Boeiend is dat we hier met multi-

levelgovernance1 te maken hebben, waarbij

zowel de EuropeseUnie als de lidstaten,maar

ook de Raad van Europa en de UNO regelge-

vend zijn opgetreden, maar waarbij de be-

voegdheid tussen enerzijds openbaarheid en

anderzijds bescherming van de persoonlijke

levenssfeer en de bescherming van de verwer-

king van persoonsgegevens verschillend is.

Op het vlak van de openbaarheid van bestuur

is de Unie enkel bevoegd om regelgevend op

te treden op het vlak van milieu- en geografi-

sche informatie, zij het watmilieu-informatie

betreft binnen de grenzen uitgetekend door

het Verdrag van Aarhus.2 Ten aanzien van de

bescherming van de verwerking van persoons-

gegevens is de Unie sinds de inwerkingtre-

ding van het Verdrag van Lissabon bevoegd

om regels uit te werken voor de verwerking

van persoonsgegevens, voor zover die verband

houden met de bevoegdheden van de Unie.

De spanning uit zich op verschillende vlak-

ken: zo is er de vraag in welke mate de lidsta-

ten gehouden zijn door Richtlijn 95/46/EG

van het Europees Parlement en de Raad van

24 oktober 1995 betreffende de bescherming

van natuurlijke personen in verband met de

verwerking van persoonsgegevens en betref-

fende het vrije verkeer van die gegevens3 als

hun openbaarheidswetgeving geen beletsel

vormt om bepaalde persoonsgegevens open-

baar te maken. Dan is er de vraag hoe de

verhouding is tussen 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 Commis-

sie4 en Verordening (EG) nr. 45/2001 van het

Europees Parlement en deRaad van 18 decem-

ber 2000 betreffende de bescherming van

natuurlijke personen in verband met de ver-

werking van persoonsgegevens door de com-

munautaire instellingen en organen en betref-

fende het vrije verkeer van die gegevens.5 En

in welke mate is de Europese Unie, wanneer

zij bekendmakingsverplichtingen oplegt ten

aanzien van persoonsgegevens, gehouden

aan de door de Unie geboden bescherming

van de verwerking van persoonsgegevens?

Ten slotte kan men zich afvragen in welke

mate de lidstaten gehouden zijn om rekening

te houden met de toepassing van Richtlijn

95/45/EG wanneer zij Europese verordenin-

genmoeten toepassendienet bekendmakings-

verplichtingen opleggen.Het is relatief recent

dat over deze vraagstukken rechtspraak tot

stand is gekomen door het Hof van Justitie,

nadat eerder al specifiek op heel wat proble-

men was ingegaan in de rechtsleer.6

Interessant is bovendien dat net tot de mate-

rie van de bescherming van de persoonlijke

levenssfeer zowel de Raad van Europa als de

EuropeseUnie fundamentele rechten hebben

uitgewerkt die niet op dezelfde wijze zijn ge-

formuleerd en dat de Europese Unie boven-

dien een aanvullend grondrecht in haar

handvest heeft opgenomen dat specifiek op

de verwerking van persoonsgegevens betrek-

king heeft. Het Verdrag van Lissabon heeft

de juridische situatie bovendien gewijzigd.

De verstrengeling van verschillende rechtsor-

des en de toepassing ervan vormt op zich heel

boeiende materie.

2. Een confrontatie tussen twee

fundamentele beginselen

Aan de grondslag van deze samengevoegde

zaken ligt een confrontatie tussen twee con-

currerende doelstellingen. Er is enerzijds het

transparantiebeginsel dat zijn grondslag vindt

in artikel 1 VEU en volgens het Hof erin be-

staat een zo ruim mogelijke toegang van de

burger tot informatie te bieden omhet demo-

cratische karakter van de instellingen en het

bestuur te versterken.7 Het verstrekken van

de gegevens aan het publiek van de begunstig-

den van onder gedeeld beheer vallende EU-

gelden, is een van de specifieke maatregelen

die hier aan bod komen. Toch kunnen er

vragen worden gesteld bij de juridische kwa-

lificatie van het transparantiebeginsel: vormt

het een algemeen beginsel van het gemeen-

schapsrecht? Is het een grondrecht op zich?

Over deze vraag heeft het Hof van Justitie

zich niet definitief uitgesproken.8De proble-

matiek is in hoofdzaak aan de orde geweest

ten aanzien van de toegang tot documenten.

Volgens advocaat-generaal Sharpston is

transparantie naar haar aard een open begrip:

‘Haar doel is openheid te bevorderen in een

democratische samenleving. Transparantie

kan de burger helpen beschermen tegen wil-

lekeurig machtsmisbruik. Meer in het alge-

meen stelt een ruime toegang tot informatie

met het doel een geïnformeerd publiek en

democratisch debat te bereiken, de burger in

staat effectief toezicht te houden op de wijze

waarop overheidsinstanties demacht gebrui-

ken die hun door diezelfde burgers is toege-

kend. Bij transparantie gaat het dus om

openbare controle op openbare instellingen.

Voor zovermeer transparantie gelijk te stellen

ismetmeer openbaarheid enmeer democra-

tische verantwoording, valt meer transparan-

tie normaal gesproken toe te juichen.’9

Maar transparantie staat niet alleen en in dit

geval moet ze worden afgewogen tegenover

een andere concurrerende doelstelling. Abso-

lute transparantie is niet noodzakelijkerwijze

beter.

Er is anderzijds het recht op bescherming van

de persoonlijke levenssfeer en van persoons-

gegevens.Het gaat hier om twee verschillende

rechten,maar hetHof heeft erkend dat tussen

beide grondrechten een nauw verband be-

staat.10 Het privéleven sensu lato omvat vol-

gens het EHRM de identiteit van de persoon,
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zoals zijn naam,11 en de bescherming van

persoonsgegevens is van fundamenteel be-

lang voor de uitoefening van zijn recht op

respect voor het privéleven.12 Beide grond-

rechten gelden echter niet absoluut.

3. De toepasselijke juridische

bepalingen

De juridische bepalingen waarbinnen het

rechtsgeschil valt te situeren zijn:

– artikel 8 van het Europees Verdrag tot

bescherming van de rechten van de

mens en de fundamentele vrijheden

(EVRM);

– Unierecht:

● artikel 7 en artikel 8 van het

Handvest van de grondrechten van

de Europese Unie;

● artikel 1, artikel 7, artikel 18 lid 1 en

artikel 19 lid 1 van Richtlijn 95/46

van het Europees Parlement en de

Raad van 24 oktober 1995 betreffen-

de de bescherming van natuurlijke

personen in verbandmet de verwer-

king van persoonsgegevens en be-

treffende het vrije verkeer van die

gegevens;

● artikel 27 lid 1 en 2 van Verorde-

ning (EG) nr. 45/2001 van het

Europees Parlement en de Raad

van 18 december 2000 betreffende

de bescherming van natuurlijke

personen in verbandmet de verwer-

king van persoonsgegevens door

de communautaire instellingen en

organen en betreffende het vrije

verkeer van die gegevens;

● Richtlijn 2006/24/EG;

● artikel 42 en artikel 44bis van

Verordening (EG) nr. 1290/2005;

● Verordening (EG) nr. 259/2008.

4. De feiten en de opgeworpen rechts-

vragen

De verzoekers in beide zaken zijn een

maatschap (Volker und Markus Schecke

GbR) en een natuurlijk persoon (Hartmut

Eifert), die elk een landbouwbedrijf exploite-

ren. Beide verzoekers verzetten zich als be-

gunstigden van landbouwsteun tegen de

openbaarmaking vanhun gegevens op grond

van Verordening (EG) nr. 259/2008 van 18

maart 2008 tot vaststelling van uitvoerings-

bepalingen van Verordening (EG) nr.

1290/2005 van de Raad met betrekking tot

de bekendmaking van informatie over de

begunstigden van financiële middelen uit

het Europees Landbouwgarantiefonds

(ELGF) en het Europees Landbouwfonds

voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).13

Beide verzoekers ontvingen een betaling ter

ondersteuning van de landbouw in een be-

nadeeld gebied.

De aanvraagformulieren voor de subsidies

bevatten de mededeling dat de aanvrager

ermee bekend is dat bepaalde informatie

onderworpen is aan een bekendmaking. De

namen van de begunstigden, hunwoonplaat-

sen, postcodes en de toegekende bedragen

worden ter beschikking gesteld op de web-

site van de Bundesanstalt für Landwirtschaft

und Ernährung (BfLE). De website is uitge-

rust met een zoekinstrument, waarmee ge-

bruikers door de gegevens in één veld in te

vullen, het bijbehorende overzicht van met

naam genoemde begunstigden van ELGF-

en ELFPO-steun kunnen opvragen. Bij elke

toegang tot de server worden gegevens voor

statistische en veiligheidsdoeleinden opge-

slagen. Gedurende beperkte tijd worden het

IP-adres van de internetserviceprovider, da-

tum, tijdstip en gegevens over de bezochte

bladzijden bewaard. Deze gegevens worden

uitsluitend ter verbetering van de digitale

dienstverlening gebruikt en niet aan derden

doorgegeven of op een naar geadresseerde

te herleiden wijze geanalyseerd.

Volker und Markus Schecke GbR en Hart-

mut Eifert zijn procedures tegen het Land

Hessen gestart op respectievelijk 26 septem-

ber 2008 en 18 december 2008 bij het Ver-

waltungsgericht Wiesbaden. Elk van hen

vorderde een verbod tot openbaarmaking

van hun persoonsgegevens als begunstigden

van subsidies uit de fondsen. Zij oordelen

immers dat artikel 44bis van Verordening

(EG) nr. 1290/2005 van 21 juni 2005 betref-

fende de financiering van het gemeenschap-

pelijk landbouwbeleid14 die deze verplichting

oplegt, in strijd is met de EU-regeling van

gegevensbescherming.

Het Land Hessen stelt dat de verplichting

van de lidstaten om de gegevens via het in-

ternet te publiceren volgt uit artikel 44 bis

van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de

Raad in samenhang met Verordening (EG)

nr. 259/2008 van de Commissie. Bekend-

making wordt geacht een zwaarder wegend

openbaar belang te vormen, dat de transpa-

rantiemet betrekking tot de landbouwuitga-

ven en de voorkoming van onregelmatighe-

den bevordert. Deze verplichting overschrijdt

niet wat in een democratische samenleving

noodzakelijk geacht kanworden. Bovendien

is de verzoekers in de aanvraagformulieren

meegedeeld dat de autoriteiten verplicht zijn

hun persoonsgegevens te publiceren en zijn

ze bijgevolg door de indiening van het aan-

vraagformulier akkoord gegaan met de be-

kendmaking zoals Richtlijn 95/46 die voor-

schrijft. De verzoekers hadden de bekendma-

king trouwens kunnen voorkomen door van

de steun af te zien.

Omdat de rechter met de interpretatie van

gemeenschapsrecht werd geconfronteerd,

heeft hij aan het Hof van Justitie een aantal

prejudiciële vragen gesteld die in drie groe-

pen kunnen worden onderverdeeld:

1. De kernvragen van het prejudicieel

verzoek, waarbij de verwijzende rechter

vraagtekens plaatst bij de geldigheid

van de communautaire regelgeving die

verplicht tot de bekendmaking op het

internet van bepaalde gegevens van be-

gunstigden van het ELGF en het

ELFPO:

– Zijn de artikelen 42 lid 1 punt 8 ter

en artikel 44 bis van Verordening

(EG) nr. 1290/2005, die zijn inge-

last bij Verordening (EG) nr.

1437/2007 ongeldig?

– Is Verordening (EG) nr. 259/2008

ongeldig?

2. De verwijzende rechter stelt vervolgens

drie gedetailleerde vragen met betrek-

king tot een aantal bepalingen van

Richtlijn 95/46 die zien op de aanmel-

ding van gegevensverwerking:

– Moet artikel 18 lid 2 tweede

streepje van Richtlijn 95/46 aldus

worden uitgelegd, dat de bekend-

making in overeenstemming met

Verordening (EG) nr. 259/2008

pas mag geschieden wanneer de

in dit artikel vastgestelde procedu-

re, die in de plaats treedt van de

aanmelding bij de toezichthouden-

de autoriteit, is uitgevoerd?

– Moet artikel 20 van Richtlijn

95/46 aldus worden uitgelegd, dat

de bekendmaking in overeenstem-

ming met Verordening (EG) nr.

259/2008 pas mag geschieden

wanneer het in het nationale recht

voor die situatie voorgeschreven

voorafgaand onderzoek heeft

plaatsgevonden?

– Indien de vierde vraag bevestigend

wordt beantwoord:moet artikel 20

van Richtlijn 95/46 aldus worden

uitgelegd, dat er geen sprake is van

een geldig voorafgaand onderzoek

wanneer dit onderzoek heeft

plaatsgevonden op de grondslag

van een register in de zin van arti-

kel 18 lid 2 tweede streepje van de-

ze richtlijnwaarin niet alle verplich-

te informatie is opgenomen?
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3. Ten slotte stelt de verwijzende rechter

twee vragen die de ‘gebruikers’ van via

het internet bereikbare gegevens betref-

fen, en de uitlegging van Richtlijn

2006/24:

– Is Verordening (EG) nr. 259/2008

alleen geldig omdat Richtlijn

2006/24 ongeldig is? Artikel 6 van

Verordening (EG) nr. 2006/24/EG

verplicht de lidstaten om gegevens

die zijn gegenereerd of verwerkt in

verband met het aanbieden van

openbaar beschikbare elektronische

communicatiediensten of van

openbare communicatienetwerken

gedurende een bepaalde tijd te be-

waren.

– Moet artikel 7 – en in casu inzonder-

heid het bepaalde sub e – van

Richtlijn 95/46 aldus worden uitge-

legd, dat het zich verzet tegen een

praktijk om het IP-adres van de ge-

bruiker van een homepage zonder

diens uitdrukkelijke toestemming

te bewaren?

5. De ontvankelijkheidsvraag

Het Hof heeft geoordeeld niet op alle vragen

een antwoord te moeten formuleren.

In principe is het uitsluitend de taak van de

nationale rechter om het voorwerp te bepalen

van de prejudiciële vragen die hij aan het Hof

wenst te stellen. Het Hof heeft echter geoor-

deeld dat het in uitzonderlijke omstandighe-

den aan hem toekomt om, ter toetsing van

zijn eigen bevoegdheid, een onderzoek in te

stellen naar de omstandigheden waaronder

de nationale rechter zich tot het Hof heeft

gewend (HvJ EG 1 oktober 2009, zaak C-

567/07 (Woningstichting Sint Servatius), Jur.

I-9021, punt 42). Dit kan het Hof ondermeer

wanneer het aan hem voorgelegde vraagstuk

louter hypothetisch is of wanneer de uitleg-

ging van een unierechtelijk voorschrift of het

onderzoek van de geldigheid ervan, waar de

nationale rechter om heeft verzocht, geen

verband houdt met een reëel geschil of met

het voorwerp van het hoofdgeding (zie in die

zin HvJ EG 15 december 1995, zaak C-415/93

(Bosman), Jur. I-4921, punt 61; HvJ EG 15 juni

2006, zaak C-466/04 (Acereda Herrera), Jur.

I-5341, punt 48; HvJ EG 31 januari 2008, zaak

C-380/05 (Centro Europa 7), Jur. I-349, punt

53, enHvJ EG 1 oktober 2009, zaak C-567/07

(Woningstichting Sint Servatius), Jur. I-9021,

punt 43). Op grond van die rechtspraak oor-

deelt het Hof van Justitie dat het niet dient

in te gaan op vragen die geen verband met

het voorwerp van de hoofdgedingen hebben,

namelijk de bekendmaking van gegevens over

de begunstigden van steun uit de Fondsen.

Het gaat meer bepaald om vragen die betrek-

king hebben op de bewaring van gegevens

over de personen die websites raadplegen.

6. De vraag naar de geldigheid van de

bekendmakingsverplichting

De kern van de prejudiciële vragen heeft be-

trekking op de geldigheid van de bekendma-

kingsverplichting die verbonden is met het

ontvangen van steun van het ELGF en het

ELFPO in het licht van vooral de fundamen-

tele bepalingen die binnen de EuropeseUnie

gelden ten aanzien van de persoonlijke levens-

sfeer en de verwerking van persoonsgegevens.

6.1. De geviseerde ongeldigheid

Artikel 44 bis van Verordening (EG) nr.

1290/2005 dat als opschrift draagt ‘Bekend-

making van de begunstigden’, luidt als volgt:

‘(…) de lidstaten [zorgen] voor een jaarlijkse

bekendmaking achteraf van de begunstigden

van het ELGF en het ELFPO en van de per

begunstigde uit elk van die Fondsen ontvan-

gen bedragen.’

In uitvoering van deze bepaling heeft de

Commissie op basis van artikel 42 punt 8

Verordening (EG) nr. 259/2008 vastgesteld.

In deze verordening is ondermeer nauwkeu-

rig omschreven welke informatie de lidstaten

moeten bekendmaken.

Het spanningsveld tussen openbaarmaking

en bescherming van de persoonlijke levens-

sfeer en de verwerking van persoonsgegevens

wordt benaderd vanuit deze laatste rechten,

omdat de procedure voor de nationale rechter

is gebaseerd op een vermeende schending

van de rechten van verzoekers op bescher-

ming van de persoonlijke levenssfeer en van

persoonsgegevens.

6.2. De juridische waarde van artikel 7 en 8

van het Handvest en de relatie tussen

artikel 7 en 8 Handvest en van artikel 8

EVRM

Het Hof onderzoekt of deze bepalingen in

conformiteit zijnmet de rest van het gemeen-

schapsrecht. Vooreerst merkt het Hof op dat

overeenkomstig artikel 6 lid 1 VEU de Unie

de rechten, vrijheden en beginselen erkent

die zijn vastgesteld in het Handvest van de

grondrechten van de Europese Unie, ‘dat de-

zelfde juridische waarde als de Verdragen

heeft’. Hieruit volgt volgens het Hof dat de

geldigheid van de genoemde bepalingenmoet

worden beoordeeld door toetsing aan de bepa-

lingen van het Handvest. Het Hof wijst

daarbij in het bijzonder op artikel 8 lid 1 van

hetHandvest waarin is bepaald dat ‘(e)enieder

recht [heeft] op bescherming van de hem be-

treffende persoonsgegevens’. Vervolgens

maakt het Hof de relatie met het fundamen-

tele recht in artikel 7 van het Handvest dat de

eerbiediging van het privéleven garandeert.

Het Hofmerkt echter terecht op dat het recht

vervat in artikel 8 van het Handvest geen ab-

soluut recht is,maarmoet worden beschouwd

in relatie tot de functie ervan in demaatschap-

pij. Artikel 8 lid 2 van hetHandvest laat onder

bepaalde voorwaarden de verwerking van

persoonsgegevens toe. Persoonsgegevens

moeten ‘eerlijk worden verwerkt, voor bepaal-

de doeleinden en met toestemming van de

betrokkene of op basis van een andere gerecht-

vaardigde grondslag waarin de wet voorziet’.

Bovendien bepaalt artikel 52 lid 1 van het

Handvest dat aan de uitoefening van de

rechten beperkingen kunnenworden gesteld,

voor zover deze beperkingen bij wet worden

gesteld, de wezenlijke inhoud van die rechten

en vrijheden eerbiedigen, en, met inachtne-

ming van het evenredigheidsbeginsel, nood-

zakelijk zijn en daadwerkelijk beantwoorden

aan door de Unie erkende doelstellingen van

algemeen belang of aan de eisen van de be-

scherming van de rechten en vrijheden van

anderen. Uit artikel 52 lid 3 van het Handvest

blijkt ten slotte dat voor zover daarin rechten

zijn opgenomen die corresponderen met

rechten die zijn gegarandeerd door het

EVRM, de inhoud en reikwijdte ervan dezelf-

de zijn als die welke er door dit Verdrag aan

worden toegekend. Geen van de bepalingen

van het Handvest mogen worden uitgelegd

als zouden zij een beperking vormen van of

afbreuk doen aan de rechten die door het

EVRM worden erkend.

Het Hof komt tot een dubbel besluit. Ener-

zijds oordeelt het dat de eerbiediging van het

in de artikelen 7 en 8 van hetHandvest erken-

de recht op persoonlijke levenssfeer bij de

verwerking van persoonsgegevens gelijk

welke informatie betreft over een geïdentifi-

ceerde en identificeerbare natuurlijke per-

soon. Anderzijds stelt het Hof dat de beper-

kingen die mogen worden gesteld aan het

recht op bescherming van de persoonsgege-

vens, overeenkomen met deze die worden

toegelaten in het kader van artikel 8 EVRM.

6.3. Het onderzoek van de geldigheid van

de gemeenschapsnormen die een

bekendmakingsverplichting opleggen

Vooraleer het Hof overgaat tot het onderzoek,

merkt het op dat de bescherming van artikel
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7 en 8 van het Handvest enkel slaat op na-

tuurlijke personen en slechts op rechtsper-

sonen voor zover uit de officiële naam van

de rechtspersoon de identiteit van een of

meer natuurlijke personen blijkt. Het Hof

besluit dat in casu dit het geval is voor de

rechtspersoon die een van de twee beroepen

heeft ingesteld. Hiermee valt op dat het Hof

een beperkte invulling geeft aan de draag-

wijdte van artikel 7 van het Handvest, die

beperkter is dan deze van artikel 8 EVRM,

op grond waarvan het EHRM uiteindelijk

ook een eigen – zij het beperkte – bescher-

ming in hoofde van rechtspersonen heeft

erkend.15

Het onderzoek van de geldigheid gebeurt in

twee stappen: eerst bekijkt het Hof het be-

staan van een aantasting van de bij de artike-

len 7 en 8 van het Handvest toegekende

rechten, om vervolgens de rechtvaardiging

van de aantasting van de door de artikelen

7 en 8 van het Handvest erkende rechten te

beoordelen.

6.3.1. Het bestaan van een aantasting

Uit een analyse van de bepalingen en de

gegevens die moeten worden bekendge-

maakt, namelijk nominatieve gegevens over

de begunstigden van steun uit het ELGF en

het ELFPO en de precieze bedragen die zij

ontvingen, besluit het Hof dat er sprake is

van een inmenging in het privéleven van de

begunstigden in de zin van artikel 7 van het

Handvest gezien het feit dat die gegevens

door derden kunnen worden geraadpleegd.

Het is daarbij irrelevant dat de bekendge-

maakte gegevens verband houden met be-

roepsactiviteiten. Het EHRM heeft immers

gesteld dat ‘om geen enkele principiële re-

den de beroepsactiviteiten (…) van het begrip

“persoonlijke levenssfeer” kunnen worden

uitgesloten’.16 De bekendmaking van de ge-

gevens vormt dus een aantasting van de door

de artikelen 7 en 8 van het Handvest erken-

de rechten.

Bovendien stelt het Hof vast dat de verplich-

te bekendmaking een onder artikel 8 lid 2

van het Handvest vallende verwerking van

persoonsgegevens is. De analyse van de

aangevochten bepalingen leidt het Hof ertoe

te stellen dat de bepalingen niet beogen dat

de bij de regeling ingevoerde verwerking van

persoonsgegevens gebaseerd is op de toe-

stemming van de betrokken begunstigden.

Om die reden moet worden onderzocht of

de aantasting tegen de achtergrond van arti-

kel 52 lid 1 van hetHandvest gerechtvaardigd

is. In zijn conclusie stelt de advocaat-gene-

raal dat uit het aanvraagformulier trouwens

ook niet ondubbelzinnig blijkt dat een ver-

zoeker toestemming verleent voor bekend-

making van zijn naam, woonplaats (en, in-

dien voorhanden, postcode) en de bedragen

die hem uit het ELGF en/of ELFPO zijn

toegekend. Op dit aspect is het Hof zelf niet

verder ingegaan.

6.3.2. De rechtvaardiging van de aantasting

van de rechten

In de eerste plaats komt het Hof tot het be-

sluit dat voldaan is aan de eerste voorwaarde:

de bekendmaking op eenwebsite van nomi-

natieve gegevens over de betrokken begun-

stigden moet worden geacht ‘bij wet te zijn

gesteld’ aangezien artikel 1 lid 1 en 2 van

Verordening (EG) nr. 259/2008 uitdrukke-

lijk in een dergelijke bekendmaking voor-

zien.

In de tweede plaats onderzoekt het Hof of

de inmenging beantwoordt aan een door de

Unie erkende doelstelling van algemeen

belang. Hierop antwoordt het Hof positief.

Het verwijst hierbij naar de consideransen

van beide aangevochten verordeningen,

maar ook naar het beginsel van openheid

dat is neergelegd in artikel 1 en 10 VEU. Het

Hof verduidelijkt dat dit beginsel een grotere

legitimiteit en meer doelmatigheid en ver-

antwoordelijkheid van de administratie ten

opzichte van de burgers binnen een demo-

cratisch systeem waarborgt.17 In concreto

draagt de bekendmaking die wordt voorge-

schreven door de bepalingen waarvan de

geldigheid wordt betwist door de publieke

controle op de door het ELGF en het ELFPO

bestede gelden te versterken, bij tot een

doeltreffend gebruik van overheidsgelden

door de administratie. Bovendienmaakt die

bekendmaking over het gebruik van de door

de betrokken landbouwfondsen betaalde

bedragen een betere deelneming van de

burgers aan het publiek debat rond de beslis-

singen over de uitgangspunten van het GLB

mogelijk. Kortom, het bevorderen van

transparantie kan een legitiem doel zijn voor

inmenging in de persoonlijke levenssfeer

dat noodzakelijk kan worden geacht in een

democratische samenleving, omdat het be-

antwoordt aan een dwingendemaatschappe-

lijke behoefte.Het kan evenzeer een ‘gerecht-

vaardigde grondslag’ vormen voor gegevens-

verwerking in de zin van artikel 8 lid 2 van

het Handvest en een ‘door de Unie erkende

doelstelling van algemeen belang’ in de zin

van artikel 52 lid 1 van het Handvest.

In de derde plaats gaat het Hof na of de be-

perking van de in de artikelen 7 en 8 van het

Handvest geformuleerde rechten evenredig

is aan het rechtmatig nagestreefde doel. Het

evenredigheidsbeginsel, dat deel uitmaakt

van de algemene rechtsbeginselen van de

Unie vereist dat de middelen waarmee een

handeling van de Unie de nagestreefde

doelstelling beoogt te bereiken, passend zijn

en niet verder gaan dan daarvoor noodzake-

lijk is.18 Om de noodzaak van de maatregel

te beoordelen moet het doel van de betrok-

ken bekendmaking worden verzoend met

de in de artikelen 7 en 8 van het Handvest

neergelegde rechten.19HetHof gaat dan ook

na of de Raad en de Commissie een even-

wichtige afweging hebben gemaakt tussen

enerzijds het belang van de Unie om ervoor

te zorgen dat haar handelen transparant is

en de overheidsmiddelen optimaal worden

besteed, en anderzijds de inbreuk op het

recht van de betrokken begunstigden op

eerbiediging van hun privéleven in het alge-

meen, en op bescherming dat de uitzonde-

ringen op en beperkingen van de bescher-

ming van persoonsgegevens, binnen de

grenzen van het strikt noodzakelijkemoeten

blijven. Om een evenwichtige afweging uit

te voeren van de verschillende belangen was

het noodzakelijk dat de betrokken instellin-

gen voor de vaststelling van de bepalingen

waarvan de geldigheid wordt betwist, nagin-

gen of de bekendmaking op één enkele, vrij

toegankelijke website per lidstaat niet verder

ging dan noodzakelijk was voor de verwezen-

lijking van de nagestreefde rechtmatige

doelstellingen, rekening houdend met de

aantasting van de door de artikelen 7 en 8

van hetHandvest erkende rechten als gevolg

van een dergelijke bekendmaking. Bij de

beoordeling in concreto maakt het Hof een

onderscheid tussen natuurlijke personen en

rechtspersonen.

Wat de natuurlijke personen betreft stelt het

Hof vast dat een dergelijke evenwichtige af-

weging niet werd gemaakt. Zo werd niet

nagegaan of de doelstelling van de bekend-

making niet kon worden bereikt door de

bekendmaking van nominatieve gegevens

te beperken, zodat de eerbiediging van hun

privéleven in het algemeen en de bescher-

ming van hun persoonsgegevens in het bij-

zonder minder zou worden aangetast. Bij

de afweging van de verschillende betrokken

belangen werd niet onderzocht of de doel-

stellingen diemen beoogde te realiserenmet

de bekendmaking niet hadden kunnen

worden verwezenlijkt met een beperktere

publicatie van persoonsgegevens. In het

bijzonder blijkt niet dat een dergelijke beper-

king, die een aantal betrokken begunstigden

zou behoeden van een inmenging in hun

privéleven, de burger geen voldoende ge-

trouw beeld zou geven van de door het ELGF
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en het ELFPO betaalde steun om de doelstel-

lingen van die regelgeving te realiseren. Het

Hof stelt daarbij dat het doel van openheid

niet automatisch de voorrangmag krijgen op

het recht op bescherming van persoonsgege-

vens, zelfs indien grote economische belan-

gen op het spel staan.

Kortom, het Hof komt tot de vaststelling dat

de instellingen geen evenwichtige afweging

lijken te hebben gemaakt. De uitzonderingen

op en beperkingen van de bescherming van

persoonsgegevensmoeten binnen de grenzen

van het strikt noodzakelijke blijven en er zijn

maatregelen denkbaar die voor natuurlijke

personen eenminder ingrijpende aantasting

van artikel 7 en 8 van het Handvestmeebren-

gen en tegelijkertijd doeltreffend bijdragen

tot de verwezenlijking van de doelstelling van

de aangevochten Unieregelgeving. Er moet

dan ook volgens het Hof worden vastgesteld

dat de Raad en de Commissie, door voor te

schrijven dat de namen van alle natuurlijke

personen die steun ontvangen uit het ELGF

en het ELFPO en de precieze bedragen moe-

ten worden bekendgemaakt, de door het

evenredigheidsbeginsel gestelde grenzen

hebben overschreden.

Voor wat rechtspersonen betreft stelt het Hof

vast dat de door het evenredigheidsbeginsel

gestelde grenzen niet zijn overschreden. De

ernst van de aantasting van het recht op be-

scherming van persoonsgegevens verschilt

immers naargelang het gaat om rechtsperso-

nen dan wel om natuurlijke personen.

Rechtspersonen zijn immers al onderworpen

aan een ruimere verplichting om gegevens

over hen bekend te maken. Bovendien zou

de verplichting voor de bevoegde nationale

autoriteiten om voorafgaand aan de bekend-

making van de betrokken gegevens met be-

trekking tot iedere rechtspersoon die steun

ontvangt te onderzoeken of uit de naam van

die rechtspersoon de identiteit van natuurlijke

personen blijkt, deze autoriteiten een boven-

matig grote administratieve last opleggen.20

Er werd dan ook een rechtvaardig evenwicht

in acht genomen op het punt van de in aan-

merkingneming van de respectieve belangen.

Zo komt het Hof tot het besluit dat voor zover

de aangevochten unierechtelijke bepalingen

ten aanzien van natuurlijke personen die

steun uit het ELGF en het ELFPO hebben

ontvangen, voorzien in de verplichte bekend-

making van persoonsgegevens over iedere

begunstigde, zonder dat daarbij een onder-

scheid wordt gemaakt op basis van relevante

criteria, deze ongeldig zijn. Als voorbeelden

van relevante criteria vermeldt het Hof de

tijdvakken waarin zij steun hebben ontvan-

gen, de frequentie, het type en de omvang

van de steunverlening. In haar conclusie

maakt de advocaat-generaal duidelijk dat ver-

band houdt met de doelstellingen die de be-

kendmaking op het oog heeft:

‘Als het erom gaat vast te stellen wie precies

zeer aanzienlijke steun uit de GLB-begroting

krijgt, dan zouden inderdaad de namen van

de begunstigden en de door elk van hen ont-

vangen bedragen moeten worden bekendge-

maakt, maar zou die bekendmaking zich

moeten beperken tot degenen die in een ka-

lenderjaar meer dan een bepaald bedrag ont-

vangen. Indien daarentegen de bekendma-

king tot doel heeft het publiek in staat te

stellen om goed geïnformeerd deel te nemen

aan het debat over de vraag of het grootste

deel van deGLB-steun ten goede zoumoeten

komen aan de ene categorie landbouwer in

plaats van aan de andere, moeten gegevens

worden gepubliceerd in een verzamelde vorm

die eenieder in staat stelt te begrijpen waar

het geld op het moment aan wordt gespen-

deerd.’21

Elke vorm van publicatiemoet in het licht van

het concrete, duidelijk vastgelegde doel dat

ermee wordt nagestreefd, als evenredig ge-

rechtvaardigd kunnen worden.

Aangezien de rechtsgrond van Verordening

(EG) nr. 259/2008 artikel 42 punt 8 ter van

Verordening (EG) nr. 1290/2005 is, moet

Verordening (EG) nr. 259/2008 om dezelfde

reden ongeldig worden verklaard voor zover

deze bepalingen ten aanzien van natuurlijke

personen die steun ontvangen uit het ELGF

en het ELFPO voorzien in de verplichte be-

kendmaking van persoonsgegevens over

iedere begunstigde, zonder dat daarbij een

onderscheid wordt gemaakt op basis van rele-

vante criteria.

6.3.3. De gevolgen in de tijd van de

vastgestelde ongeldigheid

Omwille van redenen van rechtszekerheid is

het Hof op grond van artikel 264 tweede ali-

nea VWEU, dat van overeenkomstige toepas-

sing is op krachtens artikel 267 VWEU inge-

diende verzoeken om een prejudiciële beslis-

sing over de geldigheid van handelingen van

de Unie, bevoegd om van geval tot geval die

gevolgen van de betrokken handeling aan te

wijzen die als gehandhaafd moeten worden

beschouwd. Uit het grote aantal bekendma-

kingen die in de lidstaten hebben plaatsgevon-

den op basis van een regelgeving die werd

geacht rechtmatig te zijn, moet worden er-

kend dat de ongeldigheid het niet mogelijk

maakt terug te komen op de gevolgen van de

bekendmaking van de lijsten van begunstig-

den van steun waartoe de nationale autoritei-

ten op basis van die voorschriften tijdens de

periode voor de datum van het arrest zijn

overgegaan.

7. De interpretatie van enkele bepalingen

van Richtlijn 95/46

Hoewel het Hof het niet uitdrukkelijk met

zoveel woorden zegt, blijkt uit het antwoord

op de prejudiciële vragen duidelijk dat het er

geen twijfel over laat bestaan dat zelfs bij de

toepassing van verordeningen de lidstaten

gebonden zijn aan de bepalingen van Richt-

lijn 95/46 en dat de interne wetgeving in

overeenstemming met deze richtlijn dient te

zijn. Het Hof toetst dan ook de internrechte-

lijke bepalingen die in Duitsland van toepas-

sing zijn voor de bekendmakingsverplichting

aan Richtlijn 95/46.

7.1. De interpretatie van artikel 18 lid 2

tweede streepje van Richtlijn 95/46

Artikel 18 lid 1 van Richtlijn 95/46 legt het

beginsel vast van de aanmelding bij de toe-

zichthoudende autoriteit voordat wordt over-

gegaan tot een ofmeer volledig of gedeeltelijk

geautomatiseerde verwerkingen vanpersoons-

gegevens die voor de verwezenlijking van een

doeleinde of van verscheidene samenhangen-

de doeleinden bestemd zijn. Uit de conside-

rans van deze richtlijn blijkt immers dat deze

bepaling ertoe strekt ‘de aanmelding bij de

toezichthoudende autoriteit tot de openbaar-

making van het doel van de gegevensverwer-

king en van de belangrijkste kenmerken er-

van, opdat een en ander aan de ter uitvoering

van [die] richtlijn vastgestelde nationale bepa-

lingen kan worden getoetst’. Artikel 18 lid 2

tweede streepje van Richtlijn 95/46 laat ech-

ter de lidstaten toe om te voorzien in een

vereenvoudigde aanmelding of vrijstelling

van deze verplichting tot aanmeldingwanneer

de voor de verwerking verantwoordelijke een

functionaris voor de gegevensbescherming

aanwijst. Dit blijkt in casu het geval te zijn.

Deze functionaris heeft verschillende taken

die ervoor zorgen dat inbreuken op de rechten

en vrijheden van de betrokkenen door de

verwerkingen onwaarschijnlijk zijn. Zo dient

de functionaris onder meer ‘een register [bij

te houden] van de door de voor verwerking

verantwoordelijke verrichte verwerkingen,

waarin de in artikel 21, lid 2, [van Richtlijn

95/46] bedoelde gegevens opgenomen zijn’.

De functionaris wordt echter niet verplicht

een register bij te houdenwaarin de informa-

tie al is opgenomen, voordat wordt overge-
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gaan tot de betrokken verwerking van de

gegevens.Het registermoet immers slechts

de‘verrichte verwerkingen’ bevatten.

7.2. De interpretatie van artikel 20 van

Richtlijn 95/46

Artikel 20 lid 1 van Richtlijn 95/46 bepaalt

dat ‘[d]e lidstaten [aangeven] welke verwer-

kingen mogelijk specifieke risico’s voor de

persoonlijke rechten en vrijheden inhouden

en er zorg voor [dragen] dat zij voor de aan-

vang van de verwerking onderzocht worden’.

Hieruit volgt volgens het Hof dat de verwer-

kingen van persoonsgegevens niet algemeen

aan een voorafgaand onderzoek moeten

worden onderworpen. Uit punt 52 van de

considerans van de richtlijn blijkt immers

dat ‘toezicht achteraf door de bevoegde

autoriteiten in het algemeen als afdoende

moet worden beschouwd’. Enkel verwerkin-

gen die specifieke risico’s kunnen inhouden

voor de rechten en vrijheden van de betrok-

ken personen,moeten vooraf worden onder-

zocht. Het gaat volgens punt 53 van de con-

siderans om verwerkingen die ‘door hun

aard, reikwijdte of doel’ dergelijke risico’s

kunnen meebrengen. Ook al zijn de lidsta-

ten vrij om in hun nationale wetgeving de

verwerkingen die bijzondere risico’s voor de

rechten en vrijheden van de betrokken per-

sonen kunnen meebrengen nader te preci-

seren, toch moet het aantal daarvan zeer

beperkt zijn. Het Hof maakt vervolgens een

toepassing per analogium. Het merkt im-

mers op dat in Verordening (EG) nr. 45/2001

een gelijkaardige bepaling geldt, maar dat

in artikel 27 lid 2 de verwerkingen worden

gepreciseerd die dergelijke risico’s kunnen

meebrengen. Die opsomming kan dan ook

relevant worden geacht voor de interpretatie

van artikel 20 van Richtlijn 95/46. De ver-

plichte bekendmaking van gegevens die hier

aan de orde is, blijkt echter niet onder een

van de soorten verwerkingen als bedoeld in

artikel 27 lid 2 van Verordening (EG) nr.

45/2001 te vallen.

De lidstaten zijn dus niet verplicht op grond

van artikel 20 van Richtlijn 95/46 om de

bekendmaking van informatiewaartoewordt

overgegaan op grond van de bestreden bepa-

lingen, aan de in die bepaling bedoelde

voorafgaande onderzoeken te onderwerpen.

8. Besluit

Meer en meer wordt de spanning tussen

enerzijds bepalingen die bekendmakings-

en openbaarheidsverplichtingen voorschrij-

ven en anderzijds bepalingen die de bescher-

ming van de persoonlijke levenssfeer en van

de verwerking van persoonsgegevens garan-

deren, zichtbaar en geeft zij aanleiding tot

juridische uitspraken, ook op het niveau van

hetHof van Justitie. Deze uitspraken hebben

niet enkel hun belang voor de Europese

rechtsorde, maar evenzeer voor de nationale

rechtsorden van de lidstaten van de Europese

Unie, omdat deze doordrenkt zijn van

Europese rechtsregels.

Die spanning neemt verschillende vormen

en concretiseringen aan. In de Europese

rechtsordeworden persoonsgegevens op een

heel specifieke wijze beschermd, zodat de

openbaarmaking van persoonsgegevens

slechts onder heel specifieke voorwaarden

mogelijk is.

Uit deze maar ook andere uitspraken van

het Hof van Justitie blijkt dat de openbaar-

heid,22 waarvan het juridisch statuut als

mensenrecht niet altijd voor honderd pro-

cent duidelijk is en de bepalingen die de

persoonlijke levenssfeer en de verwerking

van persoonsgegevens regelen, parallel

moeten worden toegepast voor zover het

voorwerp van beide regelgevingen samen-

valt. Het is niet zo dat in dat geval de ene

categorie regels automatisch op de andere

regels voorrang heeft. De verhouding tussen

beide rechten komt slechts tot stand via een

afwegingsproces dat vandaag de dag sterk

wordt gedomineerd door de criteria die

aanwezig zijn in de bepalingen die de be-

scherming van de persoonlijke levenssfeer

en de verwerking van persoonsgegevens op

het oog hebben.

Uit deze uitspraak blijkt dat wanneer de

Uniewetgever overweegt om een regelgeving

uit te werken die betrekking heeft op de

openbaarmaking van persoonsgegevens, hij

zijn afwegingsproces dient te expliciteren,

zodat duidelijk is dat aan alle afwegingscri-

teria, zoals vervat in de bepalingen die de

bescherming van de persoonlijke levenssfeer

en van de verwerking van persoonsgegevens

garanderen, is voldaan.

Toch kunnen er vragen worden gesteld bij

de wijze waarop de verhouding tussen

enerzijds openbaarheid en anderzijds be-

scherming van de persoonlijke levenssfeer

en de verwerking van persoonsgegevens is

geregeld. De oplossing die op basis van de

bestaande Europese rechtsregels wordt gebo-

den, wordt volledig gedomineerd door de

criteria die aanwezig zijn in de bepalingen

die betrekking hebben op de bescherming

van de persoonlijke levenssfeer en de verwer-

king van persoonsgegevens, terwijl een

normale afweging tussen twee grondrechten

niet zomaar door één van de twee kan wor-

den gedomineerd. Men kan natuurlijk niet

voorbijgaan aan de vaststelling dat er in het

Europese rechtssysteem een zeker oneven-

wicht is tussen de twee grondrechten.

Openbaarheid van bestuur ten aanzien van

de Europese instellingen heeft slechts

schoorvoetend de status van fundamenteel

recht verkregen.23 Bovendien is de bevoegd-

heid van de Europese Unie op het vlak van

de bescherming van de persoonlijke levens-

sfeer en van de verwerking van persoonsge-

gevens veel ingrijpender, dan op het vlak

van de openbaarheid van bestuur, waarbij

de regulerende bevoegdheid van de Unie

grotendeels beperkt is tot haar eigen instel-

lingen. Kortom, de vraag moet worden ge-

steld of het evenwicht tussen beide rechten

niet al te veel wordt gedicteerd vanuit één

van de twee rechten.

Bijkomstig biedt dit arrest opnieuw een

verduidelijking voor bepaalde bepalingen

aanwezig in Richtlijn 95/46. Deze richtlijn

vormt immers het kader waarbinnen lidsta-

ten de verwerking van persoonsgegevens

organiseren. Interessant hierbij is dat het

Hof van Justitie bepalingen in de richtlijn

die minder uitgewerkt zijn interpreteert

vanuit een regeling uitgewerkt in een veror-

dening die van toepassing is op de Europese

instellingen.

F. Schram
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56 Bob van den Bos
De Europese Unie in een notendop

Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker 2011,

ISBN 978-9035135703, 217 p., € 9,95

Auteur Van den Bos is voormalig lid van de

Tweede Kamer, de Eerste Kamer en het

Europees Parlement. Tevens is hij de auteur

van een proefschrift over de besluitvorming

rond Zwarte Maandag in 1991, toen Neder-

land tijdens de onderhandelingen over het

latere Verdrag vanMaastricht in de woorden

van minister Van den Broek ‘afging als een

gieter’. Met dit boek wil hij de lezer wegwijs

maken in de Europese doolhof. Hij belicht

hiertoe verschillende kanten van Europa: de

historische achtergrond, het functioneren

van de Europese instellingen in theorie en

praktijk, de Nederlandse rol in Europa en

de Europese invloed opNederland, de demo-

cratische dimensie en een overzicht van de

verschillende Europese beleidsterreinen.

Aldus vertelt Van den Bos op een toeganke-

lijke manier over de wijze waarop de histo-

risch bepaaldeNederlandse scheiding tussen

economie en politiek zijn weerslag vond in

het Nederlandse Europabeleid en hoe ook

het verzet tegen een dominantie van Frank-

rijk en Duitsland kenmerkend is voor dit

beleid. Ook lezen we dat voormalig premier

Drees geen groot voorstander was van

Europese integratie, dat oud-Minister van

Buitenlandse Zaken Beyen een dominante

rol heeft gespeeld bij de oprichting van de

Europese Economische Gemeenschap en

dat premier Den Uyl van de Eerste Kamer-

fractie van zijn partij in 1974 niet de bijeen-

komst mocht bijwonen waar besloten zou

worden om de Europese Raad op te richten.

Hij ging wel en stemde in met het besluit

tot oprichting van deze instelling. Lang na

het aftreden van Lubbers, zo vertelt Van den

Bos ook, verklaarde Lubbers eigenlijk wel

voor een krachtige Europese Raad te zijn,

maar hij kreeg het kabinet hier niet in mee.

Toen de Europese Raad door het Verdrag

van Lissabon een vaste voorzitter kreeg, ging

de voornaamste concurrentie om de post

opmerkelijk genoeg tussen twee oorspronke-

lijke tegenstanders van de komst van deze

functie, namelijk tussen Balkenende en de

uiteindelijk benoemde Van Rompuy.

Van den Bos geeft interessante inzichten in

de invloed van Europa – dat hij de vierde

bestuurslaag noemt – opNederland. Zowijst

hij op het belang van tijdige interne afstem-

ming en coördinatie, ogenschijnlijk neutrale

termen, die verhullen dat het hierbij om

politiek touwtrekken gaat. Daarnaast signa-

leert hij dat waar Buitenlandse Zaken for-

meel coördinator blijft, dit ministerie in de

praktijk de greep verliest; dat de premier

door zijn lidmaatschap van de Europese

Raad noodgedwongen een grotere politieke

bewegingsvrijheid krijgt; en dat de europea-

nisering van het openbaar bestuur de positie

van de Nederlandse volksvertegenwoordi-

ging als medewetgever heeft verzwakt en

die van de regering versterkt.

Bij de bespreking van Europese beleidster-

reinen komen niet alleen de voor de meeste

lezers van dit tijdschrift vertrouwde terrei-

nen als de internemarkt en demededinging

aan bod,maar ook bijvoorbeeld de Economi-

sche enMonetaire Unie – met een beschrij-

ving van ook de meest recente ontwikkelin-

gen – werkgelegenheid en informatie- en

communicatietechnologie. De toegankelijk-

heid voor een breed publiek wordt ook hier

gewaarborgd door veelvuldige praktische

verwijzingen. Bijvoorbeeld naar de erken-

ning van diploma’s van piloten, treinmachi-

nisten en kapiteins in de hele Europese

Unie; naar het ontbreken van harmonisatie

op het gebied van rijverboden op zon- en

feestdagen; naar het bestaan van EU-rechten

voor vliegtuigpassagiers bij overboeking,

annulering en langdurige vertraging; naar

het blokkeren door het Europees Parlement

van de toepassing van de Dienstenrichtlijn

op havendiensten, waardoor de interne

markt nog steeds niet geldt voor havens;

naar de niet-geliberaliseerde,maar vergaand

geordende Europese markt voor graan,

rundvlees, zuivel, wijn, rijst, olijven, katoen,

tabak en suikerbieten; en naar de veel min-

der vergaande betrokkenheid van de Europe-

se Unie bij demarkt van pluimvee, varkens,

groente, fruit, bloemen en planten, met an-

dere woorden bij belangrijke Nederlandse

sectoren.

57 H.R. Kranenborg en
L.F.M. Verhey
Wet bescherming persoons-
gegevens in Europees perspectief

Deventer: Kluwer 2011,

ISBN 978-9013080858, 225 p., € 32,75

Dit boek maakt onderdeel uit van de reeks

Mastermonografieën Staats- en bestuurs-

recht. Het beoogt op hoofdlijnen inzicht te

bieden in het complexe systeem van gege-

vensbeschermingsrecht. Dit rechtsgebied is

tot ontwikkeling gekomen in de jaren zeven-

tig van de vorige eeuw, toen technologische

ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolg-

den. De complexiteit van dit rechtsgebied is

het gevolg van de grote invloed van techno-

logie, de veelheid aan rechtsbronnen en het

grote aantal maatschappelijke actoren. Deze

monografie heeft met name aandacht voor

dit tweede punt.

Na het inleidende eerste hoofdstuk wordt in

hoofdstuk 2 ingegaan op het Europese recht

inzake bescherming van persoonsgegevens.

Het gegevensbeschermingsrecht heeft met

name gestalte gekregen in Europese regelge-

ving. Hierbij moet gedacht worden zowel

aan regelgeving vanwege de Raad van Euro-

pa als de Europese Unie. De regulerings-

wens van deze internationale organisaties

is verklaarbaar vanuit beider grondbeginse-

len: de vrijheid van meningsuiting en de

vrijheid van informatie-uitwisseling ener-

zijds en de interne markt en de ruimte van

vrijheid, veiligheid en recht anderzijds. De

regulering van de omgang met persoonsge-

gevens beschermt de burgers en borgt het

grensoverschrijdend verkeer.

Het omvangrijke hoofdstuk 3 heeft de opzet

van een artikelsgewijs commentaar op de

Wet bescherming persoonsgegevens, de
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belangrijkste uitwerking van het Europese

recht in de Nederlandse rechtsorde. Overi-

gens hebbenKranenborg enVerhey terughou-

dendheid betracht met het maken van kriti-

sche kanttekeningen. De structuur van dewet

volgend bespreken zij onder andere: de wet-

telijke basisbegrippen; de materiële normen

voor gegevensverwerking; meldingsverplich-

tingen; individuele rechten van betrokkenen;

rechtsbescherming; de positie van het College

bescherming persoonsgegevens; zelfregule-

ring.

In het afsluitende hoofdstuk 4 nemen de

auteurs de ruimte voor kritische beschouwin-

gen ten aanzien van het verleden en de toe-

komst. Zij staan stil bij de uitkomsten van de

(wettelijk verplichte) evaluaties van de Wet

bescherming persoonsgegevens enmogelijke

toekomstige wijzigingen op nationaal en

Europees niveau. Kranenborg en Verhey zien

ruimte voor verbetering van het regelgevend

kader door een vereenvoudiging en stroomlij-

ning van het EU-recht, maar wijzen er tevens

op dat met name maatschappelijk draagvlak

cruciaal is voor het functioneren van dit ka-

der.

58 Gerrit Voerman, Bert van den
Braak en Carla van Baalen (red.)
De Nederlandse
eurocommissarissen

Amsterdam: Boom 2010, ISBN

978-9085068211, 353 p., € 24,50

In deze bundel over de tien Nederlandse le-

den van de Hoge Autoriteit en de Europese

Commissie vindt de lezer een aantal mooie

bijdragen geschreven door vooral historici en

ondersteund door een rijk palet aan histori-

sche bronnen, waaronder vele interviews.

Werts typeert in het inleidende hoofdstuk

over de Hoge Autoriteit en de Europese

Commissie de laatste instelling als een in-

vloedrijk lichaam, datmomenteel onder druk

staat,maar dat dankzij soepele samenwerking

met de almachtige Europese Raad de afgelo-

pen decennia meer draagvlak heeft verwor-

ven. De Commissie is absoluut onmisbaar,

maar zal het – wat zij ook onderneemt – nooit

helemaal goed doen. Werts geeft een korte

historische schets van deHoge Autoriteit (die

nooit het gezag verwierf die haar naam en

bevoegdheden suggereerden), van de relaties

van de Commissiemet de Europese Raad (de

komst van de laatste leidde niet tot een ver-

zwakking van de ‘communautaire methode’)

en van de verschillende taken van deCommis-

sie: initiatief, bestuur, toezicht en externe

vertegenwoordiging.

In de bijdrage van Brouwer, over het eerste

Nederlandse lid van de Hoge Autoriteit van

de Europese Gemeenschap voor Kolen en

Staal, Dirk Spierenburg (1952-1962), wordt

deze laatste getypeerd als een van de grootste

onderhandelaars vanNederland, een geboren

toneelspeler, en iemand die altijd onderhan-

deldemet hetmes op tafel. De Bruin verhaalt

over Hans Linthorst Homan (1962-1967), die

voordat hij Spierenburg opvolgde in deHoge

Autoriteit, de Nederlandse Permanent Verte-

genwoordiger was bij de Europese Gemeen-

schappen. VanKessel beschrijft de ervaringen

van het Nederlandse lid van de Euratomcom-

missie, Maan Sassen (1957-1970).

De bundel vervolgt met een aantal bijdragen

over de Nederlandse leden van de Europese

Commissie. Van Merriënboer vertelt over de

hem vertrouwde en succesvolle eurocommis-

saris Sicco Mansholt (1958-1973), over wie hij

eerder al een mooi proefschrift schreef. Voor

Mansholt was, terugkijkend op zijn Europese

loopbaan, de toetreding van de Britten het

meest verheugende moment. Smits vertelt

over commissaris Pierre Lardinois (1973-

1977), die bij zijn afscheid klaagde dat hij

snakte naar een functie waarin hij de tijd zou

krijgen om goed geïnformeerd beslissingen

te nemen. Van den Braak verhaalt over Henk

Vredeling (1977-1981), die als Europarlemen-

tariër en Tweede Kamerlid kampioen vragen-

steller was en daar de bijnaam ‘Vrageling’

mee verwierf. Als commissaris werd hij be-

kend omhet Plan-Vredeling dat het probleem

van de jeugdwerkloosheid beoogde aan te

pakken en om de Vredeling-richtlijn over

rechten van werknemers bij grotere onderne-

mingen (de richtlijn werd overigens pas lang

na zijn termijn aangenomen). Van Merriën-

boer blikt ook terug op de lange periode

waarin Frans Andriessen commissaris was

(1981-1993), die zowel een van de dieptepun-

ten in de Europese integratie van dichtbij

meemaakte (de Commissie-Thorn), als een

van de hoogtepunten (de eerste Commissie-

Delors). Delors omschreef Andriessen bij

diens vertrek als ‘een monument van een

commissaris’. Harryvan en Van der Harst

verhalen over Hans van den Broek (1993-

1999) die, hoewel hij voordat hij commissaris

werd al ruim een decennium Minister van

Buitenlandse Zaken was geweest, toch aan-

loopproblemen kende in de Brusselsemachi-

nerie. Voerman beschrijft de termijn van Frits

Bolkestein (1999-2004) en concludeert dat

de in zeker opzicht eurosceptische VVD-poli-

ticus als eurocommissaris ontvankelijker lijkt

te zijn geweest voor de communautaire bena-

dering. Boerboom schetst een beeld van hui-

dig commissaris Neelie Kroes (2004-heden),

die om veel meer bekend is dan alleen van

mooie uitspraken als ‘ik kan geen omelet

bakken zonder de eieren te breken’ en ‘het

heeft weinig zin de koe in de kont te kijken’.

Toen The Economist een evaluatie van de

Commissie-Barrosomaakte en de commissa-

rissen indeelde in good guys en not-so-good-

guyswaren demeningen over Kroes verdeeld:

onafhankelijk en politiek scherpzinnig ener-

zijds, maar aangewezen op het ambtelijk ap-

paraat anderzijds. Boerboom zelf komt tot

een voorlopig overwegend positief oordeel.

De verschillende bijdragen geven in de eerste

plaats inzicht in de achtergrond en visies van

de verschillende commissarissen, hun bijdra-

gen aan het integratieproces en de historische

context waarin zij opereerden,maar bevatten

daarnaast ook details uit het privéleven, zoals

het einde van het huwelijk van huidig euro-

commissaris Kroes of de korte relatie van

Mansholt met de veertig jaar jongere Duitse

activiste Petra Kelly.

M E D E D E L I N G

6th European Jurists’ Day

After Nuremberg 2001, Athens 2003, Geneva

2005, Vienna 2007 and Budapest 2009, the

6th European Jurists’ Day 2011 will be held

at the very heart of the European Union’s

legal practice, in Luxembourg. It will cover

the following three main topics: 1. Financial

regulation: European Law put to the test, 2.

Fundamental rights and 3. Information law

in a cross-border European context. Guest

speakers will be Luxemburg’s PrimeMinister

and President of the EuroGroup, Jean-Claude

Juncker, Vice-President of the European

Commission, Viviane Reding and the Presi-

dent of the European Court of Justice, Vassi-

lios Skouris.

Datum: 19 mei 2011 – 21 mei 2011

Plaats: Centre de conferences, Place de

l’Europe, Luxembourg-Kirchberg

Kosten: € 225; studenten gratis

Informatie en aanmelding:

<www.eurojurist2011.lu>
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